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RESUMO 

A dirofilariose cardiopulmonar é uma doença parasitária helmíntica de distribuição mundial, 

causada por Dirofilaria immitis, agente transmitido por insetos vetores. Os cães são os principais 

hospedeiros, mas outros animais, incluindo gatos domésticos, também podem ser infetados. A 

presença ubiquitária de vetores torna a transmissão possível e a erradicação improvável, em áreas 

onde o reservatório de infeção e condições climáticas favoráveis coexistem. A dirofilariose é 

endémica em Portugal, que é um dos países mais quentes da Europa, dispondo de um clima 

adequado ao desenvolvimento, reprodução e sobrevivência dos vetores. Além disso, tem-se vindo 

a verificar uma dispersão geográfica de Dirofilaria para áreas onde a infeção não ocorria. Assim, 

o principal objetivo deste trabalho foi determinar, pela primeira vez, a prevalência da infeção por

D. immitis em gatos na Região Autónoma da Madeira.

No presente estudo, foram analisadas amostras de soro/plasma de 141 gatos provenientes de

vários concelhos da região, colhidas na Sociedade Protetora dos Animais Domésticos, no 

concelho do Funchal. A amostra populacional de gatos era composta por 64 fêmeas e 77 machos, 

a maioria de raça europeu comum, com idades compreendidas entre 1,5 meses e 21 anos. As 

amostras foram analisadas com recurso à utilização do teste comercial PetCheck Heartworm PF® 

(Idexx Laboratories; Westbrook, Maine, Estados Unidos da América), que visa a deteção de 

antigénios circulantes.  

Durante o período de estudo, observou-se uma prevalência de infeção por D. immitis na RAM 

de 3,5% (5/141), correspondente a uma prevalência real de 3,6%. Quatro dos gatos positivos eram 

provenientes do concelho do Funchal (4/141; 2,8%) e um era proveniente de outro concelho, 

nomeadamente Câmara de Lobos (1/141; 0,7%). Todos os gatos positivos apresentavam idade 

superior a 1 ano (5/139; 3,6%). Quanto ao género, três dos cinco gatos positivos eram do sexo 

masculino (3/141; 2,1%) e dois eram do sexo feminino (2/141; 1,4%). Os gatos exclusivamente 

de exterior ou de habitat misto (interior e exterior) tiveram uma prevalência observada de infeção 

de 2,9% (4/138), enquanto os gatos exclusivamente de interior tiveram 0,7% (1/138). Nenhum 

dos cinco gatos positivos recebiam desparasitantes externos ou internos, tendo-se verificado 

associações estatisticamente significativas entre positividade a D. immitis e não utilização de 

desparasitantes externos (p = 0,009) ou interno (p = 0,006).  

Este estudo vem demonstrar a importância de incluir a dirofilariose na lista de diagnósticos 

diferenciais em gatos que habitem nesta região e que apresentem sinais clínicos compatíveis com 

a doença. Além disso, tem como objetivo sensibilizar a comunidade médico veterinária e os 

tutores para existência desta doença na região, que pode ser fatal e cujas manifestações clínicas 

são inespecíficas, assim como alertar para a necessidade de profilaxia.  

Palavras-chave: D. immitis, dirofilariose, gatos, prevalência, Região Autónoma da Madeira 
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ABSTRACT 
Cardiopulmonary dirofilariosis is a helminthic parasitic disease of worldwide distribution. It 

is caused by Dirofilaria immitis, which is an agent transmitted by vector insects. Dogs are its 

main hosts but other animals, including cats, can also be infected. The ubiquitous presence of 

vectors makes transmission possible and its eradication unlikely in areas where the reservoir of 

infection and favourable climate conditions co-exist. Dirofilariosis is endemic in Portugal as this 

is one of the warmest countries in Europe, therefore presenting an appropriate climate for the 

development, reproduction and survival of its vectors. Furthermore, the geographical dispersal of 

dirofilariosis has been occurring in areas where the infection did not exist before. Thus, the main 

goal of this project is to determine, for the first time, the prevalence of the infection by D. immitis 

in cats, in the Autonomous Region of Madeira. 

In the present study, serum/plasma samples were analysed from 141 cats from different 

counties of the region, collected at “Sociedade Protetora dos Animais Domésticos”, in the county 

of Funchal. The cats’ population sample included 64 females and 77 males, most of them 

European Shorthair, of ages between 1,5 months and 21 years. Samples were analysed with the 

commercial test PetCheck Heartworm PF® (Idexx Laboratories; Westbrook, Maine, United 

States of America), which detects circulating antigens. 

Throughout the study period, a prevalence of infection by D. immitis in ARM of 3,56% 

(5/141), corresponding to a renal prevalence of 3,6%, was observed. Four of the positive tested 

cats were from the county of Funchal (4/141; 2,8%) and one from a different county (1/141; 

0,7%), which is Câmara de Lobos. All the positive tested cats were older than one year of age 

(5/139; 3,6%). Regarding the gender, three of the five positive tested cats were male (3/141; 2,1%) 

and two were female (2/141; 1,4%). Exclusively outdoor or mixed habitat (indoor and outdoor) 

living cats showed a prevalence of infection of 2,9% (4/138), whereas exclusively indoor living 

cats had a prevalence of 0,7% (1/138). None of the five positive tested cats received external or 

internal dewormer, and there were significant statistically associations between positivity to D. 

immitis and non-use of external (p = 0,009) or internal (p = 0,006) dewormer.  

This study states the importance of including dirofilariosis in the list of differential diagnosis 

in cats that inhabit this region and that present clinical signs compatible with the disease. 

Furthermore, it has the purpose of raising awareness in the veterinary community and in the 

animals tutors of the existence of this disease in the region. It also aims to appeal for urgent need 

of prophylactic procedures in the ARM.  

Cardiopulmonary dirofilariosis must not be understated as it may lead to death due to absence of 

specific clinical signs. 

Key-words: Autonomous Region of Madeira, cats, D. immitis, heartworm disease, prevalence 





XV 

ÍNDICE GERAL 

RESUMO ....................................................................................................................... XI 

ABSTRACT ............................................................................................................... XIII 

ÍNDICE GERAL.......................................................................................................... XV 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................. XIX 

ÍNDICE DE TABELAS............................................................................................. XXI 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ....................................................................................... XXIII 

ÍNDICE DE ANEXOS.............................................................................................. XXV 

LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS, SIGLAS E SÍMBOLOS ........ XXVII 

I. INTRODUÇÃO .................................................................................................. 1 

1. MOTIVO DE ESCOLHA DO TEMA .......................................................... 2 

II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ...................................................................... 3 

1. DIROFILARIOSE FELINA .......................................................................... 3 

1.1. Etiologia ........................................................................................................... 3 

1.2. Morfologia ....................................................................................................... 3 

1.3. Ciclo biológico do parasita ............................................................................. 4 

1.3.1. D. immitis no hospedeiro intermediário ................................................... 5

1.3.2. D. immitis no hospedeiro definitivo ......................................................... 6

1.4. Epidemiologia.................................................................................................. 7 

1.4.1. Prevalência e incidência ........................................................................... 8 

1.5. Fisiopatologia ................................................................................................ 10 

1.5.1. Wolbachia pipientis ................................................................................ 13 

1.6. Manifestações clínicas .................................................................................. 14 

1.7. Diagnóstico .................................................................................................... 16 

1.7.1. Serologia ................................................................................................. 19 

1.7.1.1. Testes para a deteção de anticorpos anti-D. immitis ........................... 19 

1.7.1.2. Testes para deteção de antigénios de D. immitis ................................ 21 

1.7.2. Radiografia torácica ................................................................................ 23 

1.7.3. Ecocardiografia ....................................................................................... 25 

1.7.4. Testes para a deteção de microfilaremia ................................................. 26 



 

XVI 
 

1.7.5. Reação em cadeia da polimerase (PCR) ................................................. 27 

1.7.6. Angiografia ............................................................................................. 28 

1.7.7. Eletrocardiografia ................................................................................... 28 

1.7.8. Lavagem transtraqueal ............................................................................ 29 

1.7.9. Exames laboratoriais............................................................................... 29 

1.7.10. Confirmação por necropsia ..................................................................... 31 

1.8. Diagnósticos diferenciais .............................................................................. 31 

1.9. Tratamento .................................................................................................... 31 

1.9.1. Tratamento de suporte ............................................................................ 32 

1.9.2. Tratamento adulticida ............................................................................. 33 

1.9.2.1. Tratamento anti-Wolbachia ................................................................ 34 

1.9.3. Tratamento cirúrgico .............................................................................. 34 

1.10. Prevenção .................................................................................................. 35 

1.11. Monitorização ........................................................................................... 36 

1.11.1. Testes serológicos ................................................................................... 36 

1.12. Prognóstico ................................................................................................ 37 

III. ESTUDO DA PREVALÊNCIA DE INFEÇÃO POR DIROFILARIA IMMITIS 

NA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA ............................................................. 39 

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS ................................................................. 39 

2. MATERIAIS E MÉTODOS ........................................................................ 40 

2.1. Caraterização da área geográfica em estudo ............................................. 40 

2.2. Caraterização da população alvo e amostra .............................................. 42 

2.2.1. Critérios de inclusão ............................................................................... 43 

2.2.2. Critérios de exclusão .............................................................................. 43 

2.3. Realização e análise dos inquéritos ............................................................. 43 

2.4. Colheita e processamento das amostras ..................................................... 44 

2.4.1. Pesquisa de antigénios de D. immitis (PetCheck Heartworm PF®) ....... 44 

2.4.2. Interpretação de resultados do teste ........................................................ 50 

2.5. Análise estatística .......................................................................................... 51 



XVII 

IV. RESULTADOS ............................................................................................. 53 

1. PREVALÊNCIA DA INFEÇÃO ................................................................. 53 

2. CARATERIZAÇÃO DA AMOSTRA EM ESTUDO ............................... 56 

2.2. Grupo etário .................................................................................................. 57 

2.3. Sexo e estado reprodutivo ............................................................................ 57 

2.4. Raça................................................................................................................ 58 

2.5. Pelagem .......................................................................................................... 59 

2.6. Habitat ........................................................................................................... 60 

2.7. Suspeita de doença transmitida por vetores............................................... 61 

2.8. Desparasitação externa ................................................................................ 61 

2.9. Desparasitação interna ................................................................................. 62 

1.10. Lactonas macrocíclicas............................................................................. 63 

V. DISCUSSÃO ................................................................................................. 65 

VI. CONCLUSÃO ............................................................................................... 71

VII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................... 73 

VIII. ANEXOS........................................................................................................ 85



 
 



XIX 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Dirofilaria immitis. Fêmea (em cima) e macho (em baixo) adultos. ............... 4 

Figura 2. Mosquitos vetores de D. immitis. À esquerda género Aedes e à direita género 

Culex. ................................................................................................................................ 6 

Figura 3. Ciclo biológico do parasita no gato. ................................................................ 7 

Figura 4. Histopatologia de arteríolas pulmonares coradas com hematoxilina e eosina 

(H&E). À esquerda sem alterações e à direita com hipertrofia muscular da túnica média 

(segmento de reta) devido à infeção por D. immitis. ...................................................... 11 

Figura 5. Pulmão de gato. Histopatologia de alvéolos pulmonares corados com H&E. À 

esquerda sem alterações e à direita com alterações devido à infeção por D. immitis. ... 12 

Figura 6. Imunohistoquímica anti-Wolbachia. Observam-se fêmeas de D. immitis com 

microfilárias dentro do útero positivas à coloração. ....................................................... 14 

Figura 7. Sinais clínicos mais frequentes na Dfel. . ...................................................... 16 

Figura 8. Radiografia torácica em posição látero-lateral de um gato dispneico. Observa-

se a dilatação das artérias pulmonares e um padrão brônquico (seta) . .......................... 24 

Figura 9. Exame ecocardiográfico com vista paraesternal direita de eixo curto de um gato 

com dirofilariose. Observa-se um par de ecos hiperecoicos (seta) compatíveis com vermes 

adultos na artéria pulmonar direita. AO (aorta), APD (artéria pulmonar direita). . ....... 26 

Figura 10. Posição látero-lateral de um angiograma de um gato com dirofilariose. 

Observa-se um aumento de tamanho e tortuosidade das artérias pulmonares 

(circunferência). .............................................................................................................. 28 

Figura 11. Contagem de eosinófilos a nível do sangue periférico nos grupos de gatos, 

incluindo os grupos controlo não infetados, os gatos infetados tratados previamente com 

selamectina e os gatos infetados não tratados. ............................................................... 30 

Figura 12. Mapa ilustrativo dos municípios que constituem a ilha da Madeira. ........... 41 

Figura 13. Temperatura média diária do ar. . ................................................................ 42 

Figura 14. “Kit” comercial PetCheck Heartworm PF® para a deteção de Ag de D. 

immitis. ........................................................................................................................... 45 

Figura 15. Repouso das amostras à temperatura ambiente (18-25ºC). .......................... 45 

Figura 16. Mistura das amostras numa centrífuga. ....................................................... 46 

Figura 17. Adição de 100 µL de soro ou plasma nos poços apropriados. ..................... 47 

Figura 18. Incubação das amostras com solução de HRPO à temperatura ambiente (18-

25ºC). .............................................................................................................................. 48 



 

XX 
 

Figura 19. Lavagem dos poços. ..................................................................................... 49 

Figura 20. Incubação das amostras com solução de TMB à temperatura ambiente (18-

25ºC). .............................................................................................................................. 50 

Figura 21. Placa com os resultados positivos (mais escuros que o CN) do “kit” de deteção 

de Ag utilizado. CP (controlo positivo), CN (controlo negativo). ................................. 53 

Figura 22. Mapa com a distribuição relativa de gatos na RAM . .................................. 56 

Figura 23. Comparação da distribuição geográfica de dirofilariose na Europa entre 2001 

e 2011. Área endémica (vermelho), casos esporádicos documentados (rosa)................ 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XXI 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1. Interpretação dos testes de diagnóstico para a dirofilariose em gatos. .......... 18 

Tabela 2. Testes para deteção de Ag versus testes para deteção de Ac na Dfel. ........... 23 

Tabela 3. Alterações laboratoriais na Dfel. ................................................................... 30 

Tabela 4. Lactonas macrocíclicas para prevenção da Dfel. ........................................... 36 

Tabela 5. Prevalência de Ag de D. immitis em gatos da RAM. .................................... 55 

Tabela 6. Gatos testados por concelho de proveniência da RAM. ................................ 56 



 
 



XXIII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Representação gráfica da prevalência de infeção por D. immitis na RAM (total 

de gatos, n=141). ............................................................................................................ 54 

Gráfico 2. Representação gráfica da amostra em estudo de acordo com o grupo etário.

 ........................................................................................................................................ 57 

Gráfico 3. Representação gráfica da amostra em estudo de acordo com o sexo e estado 

reprodutivo...................................................................................................................... 58 

Gráfico 4. Representação gráfica da amostra em estudo de acordo com as raças. ........ 58 

Gráfico 5. Representação gráfica da amostra em estudo de acordo com a pelagem. .... 59 

Gráfico 6. Representação gráfica da amostra em estudo de acordo com o local de 

residência. ....................................................................................................................... 60 

Gráfico 7. Caraterização da amostra em estudo de acordo com suspeita de doença 

transmitida por vetores. .................................................................................................. 61 

Gráfico 8. Representação gráfica da amostra em estudo de acordo com a realização de 

desparasitação externa. ................................................................................................... 62 

Gráfico 9. Representação gráfica da amostra em estudo de acordo com a realização de 

desparasitação interna. .................................................................................................... 63 

Gráfico 10. Representação gráfica da amostra em estudo de acordo com o uso de lactonas 

macrocíclicas. ................................................................................................................. 64 



 
 



XXV 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Declaração de consentimento informado a ser assinada pelos tutores. .......... 85 

Anexo 2. Inquérito realizado aos tutores dos animais que frequentavam a SPAD. ....... 86 

Anexo 3. Instruções de uso do “kit” PetCheck Heartworm PF®. .................................. 87 





XXVII 

LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

® – marca registada 

Ac – anticorpo(s) 

AD – átrio direito  

Ag – antigénio(s) 

AHS – “American Heartworm Society”  

AINEs – anti-inflamatórios não esteroides  

AO – artéria aorta 

ESDA – “European Society of Dirofilariosis and Angiostrongylus” 

APD – artéria pulmonar direita  

CID – coagulação intravascular disseminada  

Dfel – dirofilariose felina  

DP – derrame pleural  

EUA – Estados Unidos da América  

ELISA – ensaio imunoenzimático (“enzyme-linked immunosorbent assay”) 

et al. – e outros (et alia) 

FeLV – vírus da leucemia felina (“feline leukemia virus”) 

FIV – vírus da imunodeficiência felina (“feline immunodeficiency virus”) 

H&E – hematoxilina e eosina  

HARD – doença respiratória associada à dirofilariose (“heartworm-associated 

respiratory disease”) 

ICC – insuficiência cardíaca congestiva 

ICD – insuficiência cardíaca direita 

IgG – imunoglobulina G 

in situ – no lugar 

L1 – primeiro estádio larvar  

L2 – segundo estádio larvar  

L3 – terceiro estádio larvar  

L4 – quarto estádio larvar  

L5 – quinto estádio larvar 

NE – nordeste  

NO – noroeste  

PCR – reação em cadeia da polimerase (“polymerase chain reaction”) 



 

XXVIII 
 

PIMs – macrófagos intravasculares pulmonares (“pulmonary intravascular 

macrophages”) 

RAM – Região Autónoma da Madeira 

SID – uma vez por dia (semel in die) 

SNC – sistema nervoso central  

SPAD – Sociedade Protetora dos Animais Domésticos 

VBD – doença associada a vetores (“vector-borne disease”) 

VD – ventrículo direito 

WSP – proteína de superfície de Wolbachia (“Wolbachia surface protein”) 
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I. INTRODUÇÃO

O curso de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária culmina com a realização de 

um estágio curricular, que engloba uma componente prática, bem como a realização de 

uma dissertação e a sua defesa em provas públicas.  

A primeira parte do estágio curricular foi desenvolvida na Sociedade Protetora dos 

Animais Domésticos (SPAD), no Funchal, na Região Autónoma da Madeira (RAM), 

entre os meses de setembro de 2018 e janeiro de 2019, em clínica de animais de 

companhia. Foi efetuado segundo um horário rotativo diário, de modo a poder seguir o 

maior número de casos da Dra. Carolina Martins, minha coorientadora.  

As atividades desenvolvidas durante a prática clínica consistiram na observação e 

participação em casos clínicos de diversas áreas e em cirurgias, assim como consultas de 

aconselhamento no ato de adoção e, ainda, auxílio no tratamento de animais internados. 

Tive a oportunidade de assistir a consultas, em que foi possível auxiliar a médica 

veterinária na obtenção de história clínica, exame físico, estabelecimento de diagnósticos 

diferenciais, exames complementares, terapia a ser instituída, tanto no próprio centro de 

atendimento médico-veterinário como no domicílio e, por fim, a discussão dos casos. 

Tive contacto com casos clínicos de diversas áreas médico-veterinárias, tais como, casos 

de dermatologia, oftalmologia, cardiologia, parasitologia, neurologia, entre outros. 

No internamento, foi possível monitorizar os animais várias vezes ao dia, administrar 

alimentação, realizar exames físicos regulares, cateterizar (quando necessário) e regular 

do equilíbrio hídrico e eletrolítico através da fluidoterapia e preparar e administrar 

medicações previamente instituídas pelos médicos veterinários responsáveis.   

Na área de cirurgia, houve a possibilidade de observação do cálculo das doses pré-

anestésicas e acompanhamento dos animais no pré-operatório, desde a administração dos 

fármacos pré-anestésicos, cateterização e administração de fluidoterapia, tricotomia e, por 

fim, entubação endotraquial. Durante algumas cirurgias, foi-me dada a oportunidade de 

ser ajudante e de poder realizar cirurgias simples, como ovário-histerectomias e 

orquiectomias, com o auxílio e vigilância de uma médica veterinária. E, por fim, tive a 

oportunidade de vigilância dos animais no pós-operatório. 

Para concluir, houve também a oportunidade de assistir a consultas no ato de adoção, 

nas quais foram falados os cuidados a ter com o animal, a importância da prevenção 

contra a dirofilariose na região, alimentação, a realização de vacinação e/ou 

desparasitação e colocação do “microchip”. 
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Uma parte fulcral do estágio foi a colheita de amostras sanguíneas de gatos para o 

estudo aqui apresentado, “Estudo de prevalência da infeção por Dirofilaria immitis na 

Região Autónoma da Madeira”. Após colheita de amostras, procedi à preparação e 

armazenamento das mesmas, de forma que pudessem serem testadas na Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), no Laboratório de Parasitologia do Departamento 

de Ciências Veterinárias, parte do trabalho em que também tive a oportunidade de 

participar.  

 

1. Motivo de escolha do tema 

Desde cedo surgiu o interesse de estudar algo na RAM e estou de acordo que devemos 

aliar o nosso trabalho àquilo que gostamos de fazer, pelo que uni duas áreas em que tenho 

muito interesse, ou seja, doenças parasitárias e patologia do foro cardíaco e, além disso, 

tive o privilégio de estar em casa. Com este projeto gostaria de deixar um marco na 

prevenção dos animais, neste caso, dos gatos contra D. immitis na RAM, de forma a 

diminuir a morbilidade e mortalidade da infeção por este parasita.  
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II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1. Dirofilariose felina 

1.1. Etiologia  

A dirofilariose cardiopulmonar é uma doença parasitária helmíntica de distribuição 

mundial, causada por D. immitis (Beugnet et al., 2018), transmitida por insetos vetores 

(Carretón et al., 2017). O parasita encontra-se localizado principalmente nas artérias 

pulmonares e no lado direito do coração nos cães e, menos frequentemente, nos gatos e 

furões, entre outras espécies (Day, 2016; Carretón et al., 2017). Além disso, a 

microfilaremia e a relação endossimbiótica com bactérias Wolbachia pipientis também 

contribuem para uma resposta fisiopatológica mais diversificada à infeção (Carretón et 

al., 2017).  

O agente etiológico desta doença pertence ao reino Animal, inserindo-se no filo 

Nematoda, classe Secernentea, ordem Spirurida, subordem Spiruroidea, superfamília 

Filarioidea, família Onchocercidae, género Dirofilaria, tratando-se da espécie Dirofilaria 

immitis (Taylor et al., 2016).  

Panthot e Peyrrobie, em 1679 e 1778, respetivamente, relataram “worms in the heart 

of dogs” (Labarthe et al., 1997). Em 1843, Gruby e Delefond relataram microfilárias no 

sangue de cães. Pouco depois, em 1847, o físico Osborne descreveu, nos Estados Unidos 

da América (EUA), o primeiro caso de vermes no coração de cães. Mais tarde, em 1856, 

nos EUA, foi inicialmente registada por Joseph Leidy como Filaria immitis e, 

posteriormente, em 1911, Raillet e Henry criaram o género Dirofilaria (Knauer, 1998). 

Já os primeiros relatos de doença em gatos foram realizados no Brasil por Travassos, em 

1921, e por Riley, em 1922 (Labarthe et al., 1997).  
 

1.2. Morfologia 

Os adultos de D. immitis têm um corpo filiforme, alongado e esbranquiçado (Taylor 

et al., 2016; Beugnet et al., 2018), com uma extremidade cefálica delgada e arredondada 

(Manfredi et al., 2007). São compostos por uma abertura bucal terminal, circular, sem 

lábios, circundada por quatro pares de pequenas papilas cefálicas. O esófago está dividido 

em regiões musculares e glandulares, mas sem demarcação clara das mesmas (Furtado et 

al., 2010).  

As fêmeas adultas possuem uma extremidade posterior romba, o ânus tem localização 

subterminal e a vulva está localizada posteriormente às junções do esófago e intestino 
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(Manfredi et al., 2007). São ovovivíparas, sendo que depositam no sangue microfilárias 

(desenvolvidas no útero), que medem aproximadamente 300 µm de comprimento e 6 µm 

de diâmetro (Beugnet et al., 2007; Manfredi et al., 2007). 

Os machos adultos, ao contrário das fêmeas, possuem uma extremidade posterior 

espiralada (Manfredi et al., 2007) e são mais pequenos, pois medem 12-18 cm de 

comprimento, sendo que as fêmeas podem medir até 30 cm de comprimento, 

apresentando ambos 1 mm de diâmetro (Beugnet et al., 2018) (Figura 1). 

Geralmente os vermes são encontrados juntos, sob a forma de novelos, sendo que o 

tamanho e local onde se encontram os mesmos ajudam a identificar D. immitis (Taylor et 

al., 2016).  

 
Figura 1. Dirofilaria immitis. Fêmea (em cima) e macho (em baixo) adultos (Manfredi 

et al., 2007). 

 

1.3. Ciclo biológico do parasita 

O ciclo de vida de Dirofilaria immitis tem a duração de 6 meses (Dillon et al., 2014; 

Dillon, 2017) (Figura 3). Compreende cinco estádios larvares que são desenvolvidos num 

hospedeiro intermediário, que também atua como vetor, e num hospedeiro definitivo 

vertebrado (Hoch & Strickland, 2008; Genchi et al., 2009). Para que seja considerado um 

vetor, o mosquito deve suportar o desenvolvimento do parasita até ao terceiro estádio 

larvar (L3) (Vezzani & Carbajo, 2006).  

Os cães são os principais hospedeiros, mas lobos, dingos, coiotes, raposas, pinípedes, 

mustelídeos, ursos, pandas, castores, quatis, coelhos, veados, cavalos, primatas, uma 

grande diversidade de felinos (incluindo gatos domésticos) e seres humanos podem ser 

infetados, o que revela tratar-se a dirofilariose de uma doença zoonótica (Manfredi et al., 

2007; Hoch & Strickland, 2008; Montoya-Alonso et al., 2017). Não obstante, a maioria 
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dessas infeções nesses hospedeiros são esporádicas e a microfilaremia pode estar ausente 

(Manfredi et al., 2007). Embora os gatos sejam hospedeiros suscetíveis, como já referido, 

são considerados hospedeiros não ideais e por isso mais resistentes à infeção, 

comparativamente aos cães (Nelson et al., 2005; Venco et al., 2008). 

Segundo Cancrini e Gabrielli (2007) as filárias podem desenvolver-se em diversos 

artrópodes, mas somente os insetos, nomeadamente os mosquitos (ordem Diptera, 

subordem Nematocera, família Culicidae) podem atuar como vetores para D. immitis, 

existindo mais de 70 espécies dos mesmos (Genchi et al., 2009; Day, 2016). 

Em Portugal, os vetores de D. immitis são: Culex theileri, Cx. pipiens, Cx. molestus, 

Aedes caspius, Ae. detritus, Anopheles maculipennis e An. atroparvus (Ferreira, et al., 

2015). A maioria dos vetores tem preferência em alimentar-se nos cães, o que contribui 

para uma baixa prevalência da infeção em gatos. Contudo, os mosquitos Culex spp. (o 

género mais frequente em áreas urbanas), alimenta-se em cães e gatos sem qualquer 

preferência (Nelson et al., 2005).  

1.3.1. D. immitis no hospedeiro intermediário 

Os mosquitos fêmea ingerem microfilárias que estão em circulação quando fazem 

uma refeição de sangue (Figura 2) num cão infetado (ou outro canídeo) (Nelson, 2008a; 

Lee, & Atkins, 2010). As microfilárias ingeridas passam a faringe em direção ao intestino, 

onde permanecem aproximadamente 24 horas, e posteriormente migram em direção aos 

túbulos de Malpighi, onde se transformam no primeiro estádio larvar (L1), por volta do 

dia 4, para segundo estádio larvar (L2); e, por volta do dia 10, no terceiro estádio larvar 

(L3). As L3 abandonam os túbulos de Malpighi e migram, através do hemocélio, em 

direção ao aparelho bucal do mosquito (Cancrini & Gabrielli, 2007; Beugnet et al., 2018). 

Quando o mosquito pica um hospedeiro definitivo (Beugnet et al., 2018), as L3 emergem 

do labium dobrado e penetram (imersas numa gota de linfa para evitar a desidratação e 

manter a sua mobilidade) para a pele do hospedeiro (Cancrini & Gabrielli, 2007). Este 

processo pode ter uma duração de 8 a 30 dias, dependendo da temperatura ambiente (Lee 

& Atkins, 2010). Quando a temperatura média diária é de 30ºC, a maturação pode ser 

completada em 8 dias, enquanto que se for de 18ºC, poderá ter a duração de 

aproximadamente 1 mês. Quando a temperatura ambiente se encontra abaixo dos 14ºC 

não ocorre a maturação das larvas e o ciclo de vida é temporariamente suspendido até que 

voltem a existir condições suficientes (Genchi et al., 2005; Day, 2016). 
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Figura 2. Mosquitos vetores de D. immitis. À esquerda género Aedes e à direita género 

Culex (Beugnet et al., 2018).  

 

1.3.2. D. immitis no hospedeiro definitivo  

O mosquito infetado ao fazer a refeição de sangue num gato, deposita na pele as larvas 

L3 que penetram através da picada. Em 3 dias, no tecido subcutâneo e no músculo, as L3 

sofrem a muda para L4. Após 2 meses de migração através do músculo e do tecido 

adiposo, as L4 sofrem a muda para se tornarem em adultos imaturos. Estas larvas entram 

nas veias periféricas e, através da circulação sanguínea, chegam às artérias caudais 

pulmonares 70 a 90 dias pós-infeção (Lee & Atkins, 2010). Por volta do dia 100, os 

vermes imaturos medem 5 cm de comprimento. Nos cães, a maioria dos vermes imaturos 

sofrem a muda para adultos e podem viver por 5 a 7 anos (Nelson, 2008a). Nos gatos, a 

maioria dos vermes imaturos morrem após chegarem às artérias pulmonares, dando início 

a uma resposta inflamatória (Nelson, 2008a). Ao contrário dos cães, nos quais a D. 

immitis pode sobreviver por 7,5 anos, nos gatos, na maioria dos casos existem, em média, 

2 a 4 adultos (1 a 8) que podem sobreviver 2 a 4 anos (Lee & Atkins, 2010).   

Com alguma frequência, podem ocorrer migrações aberrantes nos gatos, ao contrário 

dos cães. As localizações ectópicas incluem cavidades corporais e o sistema nervoso 

central (SNC) (Lee & Atkins, 2010).  
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Figura 3. Ciclo biológico do parasita no gato (adaptado de: Beugnet et al., 2012). 

1.4. Epidemiologia 

Dirofilaria immitis é um parasita endémico em muitos países (Lee & Atkins, 2010), 

está amplamente disperso pelo mundo e é encontrado com frequência nas regiões 

tropicais, subtropicais e temperadas (Aranda et al., 1998; Graham et al., 2011).  

A transmissão de dirofilariose está dependente da presença de um número suficiente 

de animais infetados, cães microfilarémicos, mosquitos suscetíveis (espécie e número 

importantes na determinação do risco de infeção (Kramer & Genchi, 2002)) e um clima 

adequado (humidade e temperatura), de forma a permitir a incubação de Dirofilaria no 

hospedeiro intermediário (mosquito) (Genchi et al., 2009; Graham et al., 2011). Foi 

demonstrado que o mosquito Cx. pipiens alimenta-se mais no gato do que o Ae. caspius 

(Kramer & Genchi, 2002).  

Genchi et al. (2008) demonstraram que gatos que vivam e que tenham livre acesso ao 

exterior estão mais frequentemente infetados com D. immitis, em comparação com os 

gatos de interior. Estudos realizados demonstram que gatos infetados com retroviroses 
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imunossupressoras, vírus da imunodeficiência felina (FIV) ou vírus da leucemia felina 

(FeLV) não aumentam o risco de infeção por D. immitis (Levy, 2007a). Apesar de mais 

machos do que fêmeas serem diagnosticadas com dirofilariose (Beugnet & Halos, 2015), 

não foi comprovada nenhuma predisposição sexual significativa em populações de gatos 

naturalmente expostos, e os mosquitos vetores alimentam-se no hospedeiro qualquer que 

seja o sexo do mesmo (American Heartworm Society, 2014).  

A duração da estação em que ocorre a transmissão de D. immitis está dependente da 

acumulação de calor suficiente para que as larvas possam maturar para o estádio infetante, 

dentro do mosquito. O pico dos meses em que ocorre a transmissão de D. immitis no 

hemisfério norte é habitualmente entre junho e setembro (Genchi et al., 2009; Graham et 

al., 2011). Apenas algumas horas de temperatura abaixo do limiar de desenvolvimento 

(14ºC) retardam a maturação, mesmo quando a temperatura média diária suporta o 

desenvolvimento diário. Para a maturação das microfilárias no estádio infetante são 

necessários 10-14 dias com a temperatura a 27ºC (Nelson et al., 2005; Vezzani & Carbajo, 

2006). As alterações climáticas produzidas pelo homem, assim como a migração de 

animais, contribuem para o potencial aumento de dirofilariose (Graham et al., 2011), 

aumentando a infeção em áreas endémicas e em áreas que previamente não eram 

endémicas (e podem passam a ser). Aedes albopictus é atualmente considerado um novo 

vetor competente para a dirofilariose (Genchi et al., 2009), detetado em setembro de 2017 

no norte de Portugal e, no ano anterior, no Algarve (Sic notícias, 2019).  

Em áreas onde o reservatório da infeção e condições climáticas favoráveis coexistem, 

a presença de uma ou mais espécies de vetores torna a transmissão possível e a 

erradicação torna-se improvável (Nelson et al., 2005; Graham et al., 2011).  

 

1.4.1. Prevalência e incidência  

A temperatura, a precipitação e a humidade relativa são os três principais fatores que 

determinam a abundância e a prevalência de doenças transmitidas por mosquitos, como 

a infeção por Dirofilaria (Genchi et al., 2009).  

Embora o gato seja um hospedeiro suscetível à infeção por D. immitis, não é 

considerado um hospedeiro definitivo ideal. Geralmente as infeções são subclínicas 

(Prieto et al., 1997; Prieto et al., 2002) e muitas são auto-limitantes. Devido à resposta 

imunitária do hospedeiro, poucos vermes atingem a maturidade. Dados laboratoriais 

indicam que nos gatos, apenas 75% das larvas infeciosas se irão desenvolver em larvas 

adultas, em comparação com 100% nos cães, e a duração de vida útil das mesmas é 
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metade do que acontece nos cães (Kramer & Genchi, 2002), tornando-se difícil 

diagnosticar dirofilariose e calcular com precisão a prevalência de infeção em felinos, 

com base em testes serológicos que estão atualmente disponíveis. Além disso, gatos com 

baixo número de vermes adultos ou infeções unissexuais podem possuir antigénios (Ag) 

de adultos que são ligados a complexos imunes e, supostamente, indetetáveis, o que 

também subestima a prevalência, especialmente quando em presença de infeções recentes 

(McTier et al., 2018). 

É de referir que, em áreas onde a dirofilariose canina é endémica, os gatos também 

correm o risco de infeção (Kramer & Genchi, 2002), contudo a prevalência de infeção 

pode ser cinco vezes menor (aproximadamente 5-20%) do que acontece na população 

canina (Venco et al., 2011; Montoya-Alonso et al., 2017; Beugnet et al., 2018) 

Devido ao movimento de cães que se verifica na Europa e às alterações climáticas, 

tem-se verificado uma dispersão geográfica de Dirofilaria. Estudos confirmaram que a 

dirofilariose está a espalhar-se para áreas da Europa onde a infeção não ocorria, 

particularmente na Europa oriental (Genchi et al., 2009).  

Existem casos relatados de D. immitis em gatos em diversas áreas do mundo, tais 

como, Austrália, Arménia, Brasil, Canadá, China, E.U.A., Filipinas, Japão, Malásia, 

Tahiti, Venezuela, entre outros (Litster & Atwell, 2008). No Rio de Janeiro, Labarthe et 

al. (1997), obtiveram uma prevalência de 0,8%. 

A dirofilariose é uma doença endémica em diversos países do sul da Europa, como 

Espanha, Portugal, Grécia, Itália, sul de França, e com casos dispersos na Turquia e países 

da Europa oriental (Genchi et al., 2005; Genchi et al., 2009).  

Portugal é um dos países mais quentes da Europa, dispondo de um clima adequado ao 

desenvolvimento, reprodução e sobrevivência dos vetores, com temperaturas médias 

anuais a variar entre 8-12ºC. Um estudo feito por Vieira e os seus colaboradores (2014), 

descreveu que a prevalência de anticorpos anti-D. immitis em gatos do Norte e Centro do 

país foi de 15,0%, Aveiro teve a seroprevalência maior (18,7%), Viseu com 17,6% e 

Bragança com 0,0%. Maia et al. (2014), demonstraram que a prevalência de Ag de D. 

immitis em gatos do sul do país foi de 4,8%. A prevalência obtida neste estudo foi inferior 

à do estudo anterior (15,0%), contudo a presença de anticorpos (Ac) só indica que a 

infeção ocorreu e não garante que a mesma ainda persista, enquanto que um resultado 

positivo ao teste antigénico indica infeção ativa. A ilha da Madeira possui cinco espécies 

de mosquitos vetores (Cx. hortensis madeirensis, Cx. pipiens, Cx. theileri, Culiseta 
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longiareolata e Ochlerotatus eatoni) (Santa-Ana et al., 2006), e detém a maior 

prevalência de dirofilariose em cães (40,0%) (Cardoso et al., 2012). 

Pode-se então afirmar que a distribuição da infeção por dirofilariose é determinada, 

principalmente, pela distribuição de reservatórios caninos (Hoch & Strickland, 2008). A 

recolocação de cães infetados e microfilarémicos parece ser o fator mais importante que 

contribui para a disseminação do parasita (Nelson et al., 2005; Graham et al., 2011).  

 

1.5. Fisiopatologia 

Nos gatos, um pequeno número de filárias é suficiente para causar uma doença grave. 

A presença de um único parasita adulto ou a morte de parasitas jovens quando chegam ao 

pulmão, podem ter consequências fatais para a saúde dos gatos (Montoya-Alonso & 

Carretón, 2016).  

Caso haja manifestação de sinais clínicos, estes geralmente decorrem em duas fases 

(Montoya-Alonso & Carretón, 2016). A primeira fase coincide com a chegada de 

parasitas adultos imaturos (L5) às artérias pulmonares e arteríolas, aproximadamente 2,5-

4,0 meses pós-infeção (Graham et al., 2011; Curtis et al., 2017; Dillon et al., 2017). Por 

conseguinte, dá-se uma reação inflamatória aguda, que envolve a ativação de macrófagos 

especializados (macrófagos intravasculares pulmonares - PIMs) (Nelson & Couto, 2015), 

uma componente do sistema reticuloendotelial (Lee & Atkins, 2010), que resulta na morte 

da maioria dos parasitas imaturos (Dillon et al., 2017).  Estas células fagocíticas 

encontram-se localizados nos leitos dos capilares pulmonares dos gatos (ausentes nos 

cães) (Dillon, 2007; Nelson & Couto, 2015). A ativação dessas células, devido à presença 

de parasitas, desencadeia uma inflamação neutrofílica e lesões proliferativas nas artérias 

pulmonares, bem como no restante tecido pulmonar e bronquíolos (Nelson & Couto, 

2015). O aumento da permeabilidade vascular pulmonar pode promover a formação de 

edema e de hiperplasia celular alveolar tipo II (com produção de surfactante), mais 

exuberante nos gatos do que nos cães, podendo também pode haver interferência na troca 

de oxigénio alveolar (Nelson & Couto, 2015). Como consequência, pode-se desenvolver 

doença respiratória crónica (Nelson, 2008a). Esta fase inicial pode causar doença 

pulmonar nos gatos infetados, atualmente referida como “doença respiratória associada à 

dirofilariose” (“heartworm-associated respiratory disease” - HARD) (Graham et al., 

2011; Curtis et al., 2017), que pode provocar manifestações clínicas semelhantes às que 

ocorrem na bronquite alérgica (asma felina - Afel), sendo por isso muitas vezes 

subdiagnosticada (Graham et al., 2011). Os sinais clínicos mais frequentes são tosse e 
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dispneia (64%) e vómito intermitente não relacionado com a alimentação (38%). Surgem 

aproximadamente 3 meses após a infeção, mas 28% dos gatos são aparentemente 

saudáveis. À medida que os parasitas se tornam maduros, a resposta inflamatória vai 

diminuíndo (Nelson, 2008a; Atkins & Lee, 2010). 

Existem evidências de que os parasitas adultos induzem a supressão do sistema 

imunitário, permitindo que os gatos tolerem as infeções até que ocorra a morte dos 

parasitas adultos (Graham et al., 2011; Montoya-Alonso & Carretón, 2016). No entanto, 

quando os parasitas morrem, a supressão do sistema imunitário diminui e, desta forma, o 

pulmão torna-se inflamado e os PIMs podem ter um papel relevante nessa reação 

inflamatória (Dillon, 2005). Ocorre a proliferação da camada íntima, hipertrofia muscular 

da túnica média, estreitamento do lúmen, tortuosidade e trombose das artérias pulmonares 

afetadas, que é mais grave nos lobos pulmonares caudais (Figura 4) (Atkins, 2007a; 

Nelson & Couto, 2015).  

Figura 4. Histopatologia de arteríolas pulmonares coradas com hematoxilina e eosina 

(H&E). À esquerda sem alterações e à direita com hipertrofia muscular da túnica média 

(segmento de reta) devido à infeção por D. immitis (Graham et al., 2011). 
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Figura 5. Pulmão de gato. Histopatologia de alvéolos pulmonares corados com H&E. À 

esquerda sem alterações e à direita com alterações devido à infeção por D. immitis 

(Graham et al., 2011). 

O parênquima pulmonar apresenta padrão inflamatório peribrônquico ou alveolar 

difuso (Figura 5) (Dillon, 2005). Como a árvore arterial pulmonar dos gatos é mais 

pequena e apresenta uma circulação colateral menor do que a dos cães, caso ocorra 

embolia associada à morte das larvas (mesmo com um pequeno número de parasitas), o 

desfecho pode ser fatal e poderá ocorrer enfarte ou morte súbita (Beugnet & Halos, 2015), 

que por vezes é a única manifestação clínica nesta fase (Montoya-Alonso & Carretón, 

2016). A insuficiência respiratória fatal resulta da constrição bronquiolar e bronquial, 

congestão pulmonar, hemorragia pulmonar superficial e hemorragia peri-arterial, 

provavelmente devido aos Ag de D. immitis estarem livres (Beugnet & Halos, 2015). 

Geralmente, estas lesões são focais, por isso hipertensão, hipertrofia secundária do 

ventrículo direito (VD) e insuficiência cardíaca congestiva (ICC) não são frequentes no 

gato com dirofilariose. Nos animais que desenvolvem ICC, pode ocorrer ascite, derrame 

pleural (DP) ou ambas (Nelson & Couto, 2015).  

Nos cães, a síndrome da veia cava resulta da deslocação de um grande número de 

parasitas para a mesma e para a junção atrioventricular direita, interferindo com a função 

da válvula tricúspide. Esta síndrome é rara nos gatos, dado que a infeção é mais ligeira. 

Contudo, mesmo um ou dois parasitas podem provocar a regurgitação da válvula 

tricúspide e, como resultado, poderá ser audível um sopro cardíaco (Lee & Atkins, 2010; 

Graham et al., 2011).  
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1.5.1. Wolbachia pipientis 

Wolbachia pipientis é uma bactéria intracelular, obrigatória, Gram negativa, 

pertencente à ordem Rickettsiales, que se encontra em 20-80% das espécies de artrópodes 

e nematodes da família Onchocercidae (Figura 6) (McCall et al., 2008; Turba et al., 2012; 

AHS, 2014), que foi detetada em todos os estádios larvares de D. immitis (Beugnet & 

Halos, 2015).    

Nos adultos de D. immitis, bactérias Wolbachia estão presentes ao longo das células 

da hipoderme do parasita. Nas fêmeas, também se encontra nos ovários, oócitos e nos 

estádios embrionários que estão em desenvolvimento dentro do útero. No entanto, nos 

machos a bactéria ainda não foi detetada no sistema reprodutor, o que sugere que a 

transmissão é vertical, através do citoplasma do ovo (Kramer, 2007; McCall et al., 2008). 

Os estudos sugerem que Wolbachia são simbiontes de D. immitis, dado que a sua 

presença é essencial para a sobrevivência do parasita. Existem diversas caraterísticas que 

sustentam a relação das bactérias com os vermes, sugerindo esta natureza simbiótica, 

nomeadamente que todos os parasitas estão infetados (100% de prevalência), que a 

evolução das bactérias coincide com a dos parasitas (demonstrado por estudos 

filogenéticos) e que a eliminação de bactérias através da administração de antibióticos 

leva à esterilidade das fêmeas e, eventualmente, à morte dos adultos (Kramer, 2007; 

McCall et al., 2008). Foi sugerido que as bactérias fornecem os metabolitos necessários 

para o crescimento e replicação dos parasitas e que estes produzem uma série de 

moléculas essencias (glutationa e grupo heme) à sobrevivência da Wolbachia (Kramer, 

2007).  

A presença de Wolbachia em D. immitis é indispensável para a sobrevivência dos 

nematodes, e a interação entre o sistema imunitário do hospedeiro com as bactérias é um 

importante mecanismo de patogénese. Segundo estudos realizados, a proteína de 

superfície de Wolbachia (“Wolbachia surface protein” - WSP) localizada na parede 

celular da bactéria, faz com que o hospedeiro com D. immitis desenvolva uma resposta 

imunitária mediada por IgG (imunoglobulina G) (Meireles et al., 2014), 1-2 meses após 

a infeção (Kramer, 2007; Simón et al., 2007). Tal acontece quando as larvas morrem e as 

bactérias são libertadas no leito das artérias, originando um aumento na produção de 

eicosanóides (Morchón et al., 2007).  

Existem evidências de que HARD está, na realidade, maioritariamente relacionada 

com Wolbachia. A resposta inflamatória causada pela mesma mantêm-se mesmo depois 

de os parasitas D. immitis terem sido eliminados do hospedeiro (Meireles et al., 2014). 
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Além disso, independentemente da sua componente endotóxica, as bactérias também 

contribuem para a inflamação renal e pulmonar através da WSP (AHS, 2014). 

 

 
Figura 6. Imunohistoquímica anti-Wolbachia. Observam-se fêmeas de D. immitis com 

microfilárias dentro do útero positivas à coloração (McCall et al., 2008).  

 

1.6. Manifestações clínicas   

Os adultos de D. immitis podem viver durante 2-4 anos e, durante esse tempo, até 79% 

dos gatos podem ter cura espontânea (Genchi et al., 2008; Oldach et al., 2018), sem 

qualquer manifestação clínica percetível, ou podem apresentam sinais clínicos de curso 

transitório (Graham et al., 2011).  

Os sinais clínicos mais frequentemente associados à dirofilariose felina (Dfel) são 

respiratórios (HARD) e gastrointestinais, contudo podem manifestar-se apenas como um 

mal-estar, ou podem ainda comprometer outros sistemas, como o SNC (Figura 7), e 

podem manifestar-se de forma aguda ou crónica (Graham et al., 2011; Montoya-Alonso 

& Carretón, 2016). As manifestações mais frequentemente associadas à doença 

respiratória crónica podem incluir dispneia, taquipneia persistente e/ou tosse intermitente. 

Alguns gatos apresentam anorexia e perda de peso. Entre os sinais gastrointestinais, o 

vómito intermitente não relacionado com a alimentação é, por vezes, o único sinal clínico 

e, em áreas endémicas, quando outro motivo não é evidente, deve haver suspeita de 

infeção por D. immitis (Graham et al., 2011; Montoya-Alonso & Carretón, 2016). 

Podem surgir migrações aberrantes, apesar de serem raras, sendo mais frequentes nos 

gatos do que nos cães (Oldach et al., 2018). Sinais neurológicos associados a migrações 
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larvares aberrantes para o SNC, podem-se manifestar como convulsões, ataxia, cegueira, 

síncope e síndrome vestibular (círculos em marcha e inclinação da cabeça) (Beugnet & 

Halos, 2015; Montoya-Alonso & Carretón, 2016).  

Oldach et al. (2018) reportaram um caso de migração aberrante de D. immitis numa 

gata esterilizada, com 4 anos de idade, com historial de positividade a um teste de Ag de 

D. immitis, que se apresentou a um hospital veterinário com uma isquémia induzida

devido à paresia aguda do membro pélvico direito e um “shunt” intracardíaco direito-

esquerdo. Houve suspeita de uma migração aguda de uma larva L5 pelo sistema arterial

através do “shunt” intracardíaco ou por migração tecidual. A sua maturação e crescimento

resultaram numa oclusão femoral arterial. Este caso demonstra que a migração sistémica

arterial de D. immitis pode ocorrer em gatos, embora seja um acontecimento raro. Ainda

que a migração aberrante deva ser considerada improvável, deve ser tida em conta no

diagnóstico diferencial em gatos que tenham um historial ou diagnóstico sugestivo de

dirofilariose.

Poderá também estar presente um sopro cardíaco sistólico quando os parasitas 

residem na junção atrioventricular direita, interferindo com a função da válvula tricúspide 

(Graham et al., 2011).  

Estão descritas outras alterações menos frequentes como ascite, DP (hidrotórax ou 

quilotórax) e pneumotórax (Graham et al., 2011; Montoya-Alonso & Carretón, 2016). 

Uma combinação de sinais clínicos como stresse respiratório, ataxia, colapso, convulsões, 

hemoptise ou morte súbita podem surgir sem qualquer indício (Graham et al., 2011).  

Tipicamente, o exame post mortem revela congestão pulmonar e edema (Beugnet & 

Halos, 2015).  
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Figura 7. Sinais clínicos mais frequentes na Dfel (adaptado de: Montoya-Alonso & 

Carretón, 2016).  

 

1.7. Diagnóstico 

Não é fácil chegar ao diagnóstico de dirofilariose em gatos. Os sinais clínicos são 

bastante diferentes dos que são observados nos cães, a incidência é baixa, a eosinofilia é 

transitória ou ausente, os dados eletrocardiográficos são mínimos, a maioria dos gatos 

não apresenta microfilaremia (Atkins, 2007c) e podem existir poucos sinais radiográficos 

(Cohn, 2006). Como tal, o clínico pode utilizar uma combinação de testes para determinar 

a probabilidade de infeção, assim como a etiologia das manifestações clínicas associadas 

ao animal (AHS, 2014).  

Esta doença deve ser incluída na lista de diagnósticos diferenciais de gatos que vivem 

em zonas endémicas, sendo necessário combinar múltiplos exames complementares de 

diagnóstico e que, em algumas situações, têm de ser repetidos (Graham et al., 2011; 

Montoya-Alonso & Carretón, 2016). Frequentemente, para se chegar a um diagnóstico 

são usados, em simultâneo, testes serológicos para a deteção de Ag e de Ac (Cohn, 2006). 

Pode haver sinais clínicos em gatos com parasitas imaturos ou com apenas um parasita 

adulto (até mesmo somente um pode ser letal para o animal), como tal, os testes que 

detetam com precisão infeções precoces ou pequenas cargas parasitárias são cruciais para 

o diagnóstico de infeção ou doença provocada por D. immitis (Snyder et al., 2000). Os 

exames mais utilizados são a serologia, radiografia torácica e ecocardiografia (Graham et 

Sinais neurológicos     14% 

Morte súbita          10-20% 

Vómitos         16-33% 

Assintomáticos  28% 

Dispneia                      48% 

Tosse                           38%
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al., 2011; Montoya-Alonso & Carretón, 2016). Contudo, não existe um teste que, por si 

só, detete todos os casos de dirofilariose (AHS, 2014).  

As diferenças temporais no desenvolvimento do parasita, a resposta imunitária por 

parte do hospedeiro e a doença, bem como a regressão espontânea das lesões, podem ser 

responsáveis pelas discrepâncias entre os dados radiográficos, clínicos e serológicos 

(Graham et al., 2011).  
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Tabela 1. Interpretação dos testes de diagnóstico para a dirofilariose em gatos (adaptado 

de: AHS, 2014).  

Teste Finalidade 
Resultado e 

interpretação 
Limitações 

T
es

te
 p

ar
a 

de
te

çã
o 

de
 

an
tic

or
po

s 

Deteta Ac produzidos 

pelos gatos em resposta 

à presença de larvas. 

Pode detetar infeções a 

partir das 8 semanas 

pós-infeção. 

- Negativo: diminui o 

índice de suspeita; 

- Positivo: aumenta o 

índice de suspeita; 50% dos 

gatos possuem doença 

arterial pulmonar; confirma 

que o gato está em risco.  

Os Ac confirmam que 

houve uma infeção 

recente com larvas de 

Dirofilaria, mas não 

confirmam que seja a 

causa da doença.  

T
es

te
 p

ar
a 

de
te

çã
o 

de
 a

nt
ig

én
io

s 

Deteta Ag produzidos 

por filárias fêmeas 

adultas ou filárias 

machos (<5) ou fêmeas 

mortas.  

- Negativo: diminui o 

índice de suspeita; 

- Positvo: confima a 

presença de dirofilárias. 

Infeções com vermes 

imaturos ou machos são 

raramente detetadas. Os 

complexos Ag-Ac 

podem diminuir a 

sensibilidade deste teste. 

R
ad

io
gr

af
ia

 to
rá

ci
ca

 

Deteta a dilatação 

vascular (causada por 

vermes juvenis e, 

depois, hipertrofia), a 

inflamação do 

parênquima pulmonar e 

edema (este último 

apenas no HARD). 

- Sem alterações: diminui 

o índice de suspeita; 

- Sinais compatíveis com 

Dfel: hipertrofia arterial 

aumenta o índice de 

suspeita.  

Dados radiográficos 

subjetivos e afetados 

pela interpretação 

clínica.  

E
co

ca
rd

io
gr

af
ia

 

Deteta a ecogenicidade 

da parede das filárias 

adultas/juvenis que 

residem no lúmen das 

artérias pulmonares (se 

estiverem dentro do 

campo do equipamento 

de ultrassonografia).  

- Não observação de 

vermes: nulo índice de 

suspeita; 

- Observação de vermes: 

confirma a presença de 

dirofilarias.  

Depende da experiência 

do ecocardiografista.  
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1.7.1. Serologia 

A serologia é considerada um importante meio de diagnóstico ante mortem para a 

deteção da infeção por D. immitis, existindo quase 20 testes diferentes licenciados para 

usar em cães e em gatos (Berdoulay et al., 2004). A interpretação dos resultados da 

serologia de Ac e Ag é complicada, pelo que deve haver um conhecimento das limitações 

destes testes para que possam ser interpretados da forma mais adequada (AHS, 2014). Os 

testes serológicos variam no desempenho geral do diagnóstico. Um teste negativo não 

impede que haja uma infeção por filárias adultas, nem um teste positivo indica um 

diagnóstico definitivo (Berdoulay et al., 2004).  

Berdoulay et al. (2004) relataram que a sensibilidade dos testes de Ag era igual ou 

superior à dos testes de Ac para a deteção de filárias adultas em gatos naturalmente 

infetados. Ao contrário do uso isolado de um dos testes, a combinação dos mesmos 

aumenta a sensibilidade e, portanto, a probabilidade da deteção de infeção por D. immitis, 

mas também resulta em mais resultados falsos positivos.  

Snyder et al. (2000) concluíram que quando os testes para deteção de Ag e de Ac para 

D. immitis são realizados em simultâneo, verifica-se uma sensibilidade próxima dos

100% e uma especificidade de 99,4%, comparado com uma sensibilidade máxima de

89,5% e especificidade de 92,9%, quando os testes são realizados isoladamente.

Como os vermes juvenis e os adultos são capazes de provocar doença clínica no gato, 

os testes de Ac e Ag são ferramentas úteis e, quando são realizados em simultâneo, 

aumentam a probabilidade de chegar a um diagnóstico correto (AHS, 2014).  

1.7.1.1. Testes para a deteção de anticorpos anti-D. immitis 

Os testes ELISA para deteção de Ac já foram usados em cães para detetar Ac contra 

adultos de D. immitis, contudo entraram em desuso devido à sua baixa especificidade 

(reatividade cruzada com outros parasitas). No entanto, existem disponíveis no mercado 

testes ELISA para a deteção de Ac concebidos para gatos (Snyder et al., 2000), pois estes 

testes têm de ser específicos para o hospedeiro (Cohn, 2006). Estes testes usam Ag 

recombinante ou Ag de Dirofilaria extraídos e purificados de parasitas, sobretudo fêmeas 

mas também machos (Nelson & Couto, 2015). Detetam Ac produzidos pelo hospedeiro 

(2 a 3 meses pós-infeção), em resposta à infeção parasitária. Ao contrário dos cães, nos 

gatos as infeções gastrointestinais possuem pouca ou nenhuma reatividade cruzada com 

os testes para a deteção de Ac (Berdoulay et al., 2004; Montoya-Alonso & Carretón, 

2016). 
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Os resultados podem-se tornar positivos a partir dos 60 dias pós-infeção (Snyder et 

al., 2000). Kramer e Genchi (2002), documentaram que 14% dos gatos 

experimentalmente infetados apresentaram positividade nos testes para a deteção de Ac 

60 dias pós-infeção, enquanto que 100% dos gatos foram positivos para a presença de Ac 

3 meses pós-infeção. Investigações peliminares chegaram à conclusão de que a 

sensibilidade e especificidade dos testes de Ac felinos chegam aos 90% em gatos 

infetados experimentalmente com vermes adultos. Porém, necropsias efetuadas em gatos 

infetados de forma natural que habitavam em abrigos demonstraram uma menor 

sensibilidade, que oscilou entre os 32-89% (AHS, 2014).  

Muitas larvas imaturas não chegam a completar o seu desenvolvimento até ao estádio 

adulto (Snyder et al., 2000), isto é, o Ag pode ser eliminado do animal sem causar doença 

e resultar num teste positivo. A presença de Ac indica exposição a um Ag, mas não 

necessariamente uma infeção ativa ou doença (Cohn, 2006). Os resultados dos testes de 

Ac também são positivos em gatos com infeções prévias por D. immitis, embora o tempo 

necessário para que os resultados se tornem negativos seja desconhecido (Snyder et al., 

2000). Se o teste for positivo, devem ser procuradas outras evidências para dar suporte ao 

diagnóstico de dirofilariose. Podem incluir um teste para a deteção de Ag de Dirofilaria 

positivo ou alterações que estejam em conformidade com a dirofilariose, como 

radiografias torácicas e ecocardiografia. A concentração de Ac não é uma boa correlação 

com a carga parasitária de cada gato, nem com a gravidade da doença clínica ou 

evidências radiográficas. Altos títulos de Ac estão associados à morte dos parasitas e à 

infeção aguda. Resultados falsos positivos ocorrem com alguma frequência 

(aproximadamente até 14% dos casos). Portanto, um teste de Ac negativo sugere uma das 

seguintes possibilidades: (1) o gato não está infetado com D. immitis, (2) o gato está 

infetado há menos de 60 dias, ou (3) o gato produziu uma concentração de Ac IgG muito 

baixa para ser detetada contra o Ag usado para a realização do teste (Nelson & Couto, 

2015). 

Investigadores fizeram um estudo laboratorial com o objetivo de avaliar a relação Ac 

e Ag e chegaram à conclusão que baixos níveis de Ac anti-D. immitis (<20 AbU/ml) 

raramente estão associados à presença de Ag circulantes. Estas reações pouco positivas 

devem-se, provavelmente, a infeções abortivas, pré-patentes ou infeções prévias com 

persistência de Ac circulantes. As reações muito positivas (>20 AbU/ml) podem estar 

associados à presença de vermes adultos no coração/pulmões (Kramer & Genchi, 2002).  
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A sensibilidade dos diferentes testes de Ac que estão disponíveis variam em cada fase 

de desenvolvimento larvar, pelo que é possível encontrar resultados discordantes entre os 

diferentes métodos de ensaio. Um estudo com base em necropsias, em que foram 

avaliados seis testes de Ac diferentes, 21 dos 31 gatos com dirofilariose deram negativos 

em, pelo menos, um dos testes (AHS, 2014). Estes foram realizados em amostras post 

mortem, o que poderia afetar a sensibilidade; porém, noutro estudo em que foi feita a 

necropsia a gatos positivos à dirofilariose, 50% foram negativos a Ac em amostras 

recolhidas ante mortem (AHS, 2014). Um terceiro estudo em que foi feita a necropsia a 

50 casos clínicos de um centro universitário de referência, obtiveram-se 14% de 

resultados falsos negativos no teste de Ac (AHS, 2014). Estes três estudos demonstram 

uma ampla variedade no que diz respeito à sensibilidade. Para compreender estas 

discrepâncias, deve-se ter em conta a população em estudo e o momento da realização do 

teste. No primeiro estudo, foram injetadas 50 a 100 L3 em gatos sem contacto prévio com 

Dirofilaria, que foram monitorizados durante 6 meses. Trata-se de uma situação muito 

mais extrema do que na verdade ocorre na natureza, e não existe nenhum dado disponível 

acerca de se o nível de Ac diminuirá ao longo do período de vida de 2 a 4 anos do parasita 

adulto num gato infetado de forma natural. Os dois estudos levados a cabo sobre 

necropsias representam populações de gatos que se equiparam melhor às situações da 

prática clínica. No último estudo, 72% dos gatos apresentam sinais clínicos de doença. 

Embora limitadas, as evidências destes estudos sugerem que o nível de Ac nos gatos 

diminui com o tempo à medida que o parasita amadurece, e os gatos que apresentam 

sinais clínicos têm maior probabilidade de serem seropositivos a Ac do que os gatos 

infetados e aparentemente saudáveis (AHS, 2014).  

Para uma correta interpretação dos testes de Ac é necessário mais informação e uma 

análise cuidadosa. Mas quando está presente uma infeção com parasitas fêmeas adultos, 

os testes de Ag são mais fiáveis (AHS, 2014).  

Caso os sinais clínicos sugiram dirofilariose e o teste de Ac seja negativo, o teste 

serológico deverá ser repetido usando-se um teste Ac diferente e um teste Ag específico 

para a dirofilariose. Também são recomendadas radiografias torácicas e ecocardiografia. 

O teste de Ac também deverá ser repetido após alguns meses (Nelson & Couto, 2015).  

1.7.1.2. Testes para deteção de antigénios de D. immitis 

Os “kits” que estão comercialmente disponíveis atualmente, são testes 

imunoenzimáticos que detetam o Ag circulante presente no aparelho reprodutor de filárias 
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fêmeas adultas (Snyder et al., 2000; Nelson & Couto, 2015). A maioria desses testes são  

baseados em imunoabsorção enzimática (ELISA) (Nelson & Couto, 2015), e a maior 

parte das infeções “ocultas” (presença de vermes adultos sem microfilárias circulantes) 

que apresentam, pelo menos, um verme fêmea adulto possuem uma especificidade 

próxima dos 100% (AHS, 2014). Como tal, pode-se chegar a um diagnóstico definitivo 

com um teste para a deteção de Ag (Day, 2016), pois um teste positivo é verdadeiramente 

positivo (Cohn, 2006). Como este teste identifica o Ag (e não Ac) e não é específico para 

a espécie, pode ser usado tanto em gatos como em cães (Cohn, 2006). Desde 2008 

também existe no mercado um teste para deteção de Ag especificamente para gatos (Idexx 

SNAP® Feline Heartworm Antigen Test), que consiste numa adaptação do teste canino 

mas com um aumento de sensibilidade na ordem dos 15% em relação aos testes de Ag 

convencionais (Atkins, 2007c).   

Os resultados do teste de Ag são negativos durante os primeiros 5 meses pós-infeção 

e podem ser variavelmente positivos a partir dos 6-7 meses pós-infeção (Nelson & Couto, 

2015). A baixa sensibilidade nos gatos (ao contrário dos cães), está geralmente 

relacionada com baixa carga parasitária (Cohn, 2006), com o facto de os gatos estarem 

parasitados unicamente por parasitas machos ou por parasitas imaturos ou juvenis 

(Montoya-Alonso & Carretón, 2016), ou quando o clínico não segue corretamente as 

instruções do “kit” (AHS, 2014), podendo os testes apresentarem um resultado falso 

negativo (Montoya-Alonso & Carretón, 2016), visto que só os Ag produzidos pelas 

fêmeas são detetados (Berdoulay et al., 2004). Também estão documentados casos em 

que há presença de complexos Ag-Ac que interferem com os testes de Ag, resultando em 

testes falsos negativos. Estudos feitos em laboratório demonstraram que se se aquecer o 

tubo da amostra a 104ºC durante 10 minutos, os tais complexos sofrem quebra e há 

libertação dos Ag, resultando em maior sensibilidade. Contudo, não está recomendado o 

aquecimento rotineiro das amostras de sangue, visto ser o oposto do que as instruções 

para esses testes especificam. Esse procedimento também poderia interferir com os 

resultados dos testes combinados que incluem testes para a deteção de Ac para outros 

agentes infeciosos. Devido a todas estas considerações mencionadas, os resultados dos 

testes para a dirofilariose deveriam ser registados como “positivos” ou como “sem 

antigénios detetados” (em vez de “negativos”) (AHS, 2014).  

A obtenção de um resultado positivo confirma a infeção por D. immitis (Montoya-

Alonso & Carretón, 2016).  
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Tabela 2. Testes para deteção de Ag versus testes para deteção de Ac na Dfel (adaptado 

de: Berdoulay et al., 2004).  

Resultado positivo Resultado negativo 

Teste para deteção de 

antigénios 

- Infeção ativa

- Infeção recentemente

eliminada

- Ausência de infeção

- Infeção com menos de 5

a 6 meses de duração

- Resultado falso negativo

Teste para deteção de 

anticorpos 

- Infeção ativa (com

estádios larvares ou

adultos)

- Exposição prévia com

produção persistente de Ac

- Falso positivo

- Ausência de exposição a

parasitas

- Infeção com menos de 60

dias de duração

- Falha na produção de Ac

- Falso negativo

1.7.2. Radiografia torácica 

À imagem do que acontece com os testes serológicos, a radiografia torácica (AHS, 

2014) é um exame complementar de diagnóstico útil para encontrar sinais de infeção por 

D. immitis, avaliar a gravidade da doença e monitorizar a sua evolução (Montoya-Alonso

& Carretón, 2016) ou regressão (Graham et al., 2011). Nem todos os gatos infetados

apresentam sinais radiográficos de infeção, porém metade dos mesmos apresentam

alguma alteração radiográfica (Montoya-Alonso & Carretón, 2016).

Tal como nos cães, os dados radiográficos mais frequentes na dirofilariose dos gatos 

são a dilatação, por vezes subtil, das principais artérias pulmonares lobares e periféricas, 

especialmente no lado direito, caraterizada por uma redução da luz das mesmas e, 

algumas vezes, tortuosidade e terminação abrupta dos ramos lobares caudais (AHS, 2014; 

Montoya-Alonso & Carretón, 2016). Estas alterações são mais bem visualizadas na 

posição ventro-dorsal e só são visíveis na artéria lobar caudal, onde os parasitas se 

encontram com maior frequência (Graham et al., 2011; AHS, 2014). Ao contrário do que 

acontece nos cães, nos gatos as alterações que ocorrem nas artérias pulmonares tendem a 

normalizar ou desaparecem completamente, sem deixar nenhuma evidência de infeção 

(Graham et al., 2011; AHS, 2014). A dilatação do segmento da artéria pulmonar principal 

pode ocorrer em gatos com elevada carga parasitária, mas não é um marcador fiável, 
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porque a maioria dos gatos não desenvolve hipertensão pulmonar e a mesma encontra-se 

escondida pela silhueta cardíaca (AHS, 2014).  Geralmente, nos gatos a silhueta cardíaca 

não se encontra alterada (Montoya-Alonso & Carretón, 2016). Também pode estar 

presente um padrão pulmonar bronco-intersticial focal ou multifocal, assim como sinais 

de tromboembolismo pulmonar (Montoya-Alonso & Carretón, 2016).  Contudo, segundo 

Venco et al. (2008), este padrão pode surgir noutras doenças dos gatos, como é o caso da 

Afel ou devido a infeção parasitária por Aelurostrongylus abstrusus e Toxocara cati 

(AHS, 2014). Este padrão pode ainda desaparecer espontaneamente em poucos meses 

(Graham et al., 2011). Outros dados menos frequentes podem ser visíveis, como 

hiperinsuflação dos pulmões com aplanamento do diafragma, radiodensidades 

parenquimatosas focais, lóbulos pulmonares consolidados, DP e pneumotórax (Graham 

et al., 2011; AHS, 2014).   

Aproximadamente metade dos gatos suspeitos, segundo a história clínica e sinais, 

apresentam aspetos radiográficos indicativos de Dfel. Além disso, aproximadamente 

metade dos gatos com dilatação das artérias pulmonares, alteração indicativa de Dfel, são 

positivos a testes de Ac. As discrepâncias entre os dados radiográficos, clínicos e 

serológicos podem explicar-se pelas diferenças que existem entre o desenvolvimento do 

parasita, a resposta imunitária do hospedeiro e as doenças associadas, assim como a 

potencial regressão espontânea das lesões (AHS, 2014).  

 

 
Figura 8. Radiografia torácica em posição látero-lateral de um gato dispneico. Observa-

se a dilatação das artérias pulmonares e um padrão brônquico (seta) (Venco, 2007). 



25 

1.7.3. Ecocardiografia 

A ecocardiografia é um exame complementar de diagnóstico útil quando há suspeita 

de dirofilariose e o teste de deteção de Ag é negativo (Montoya-Alonso & Carretón, 

2016). É um método de diagnóstico com elevada especificidade e sensibilidade para 

infeções por vermes adultos, mas sem qualquer valor para infeções imaturas (Beugnet & 

Halos, 2015). As câmaras cardíacas do lado direito devem ser adequadamente 

visualizadas (Miller, 1998) mediante ultrassonografia no modo bidimensional. Também 

pode-se aceder, com algumas limitações, à artéria pulmonar principal, a um grande 

segmento da artéria pulmonar direita e a uma pequena porção da artéria pulmonar 

esquerda (AHS, 2014). Embora em 70% das vezes os parasitas se encontrem 

frequentemente nas artérias pulmonares principal e ramo lobar direito, é necessário 

examinar de forma metódica todas as localizações (AHS, 2014; Beugnet & Halos, 2015), 

visto que devido à baixa carga parasitária que esta espécie alberga os vermes podem 

passar despercebidos (Montoya-Alonso & Carretón, 2016). O corpo de um filária adulta 

é hiperecogénico (AHS, 2014) e produz imagens lineares, paralelas, segmentadas e 

curtas, em que o plano de imagem secciona transversalmente o corpo do parasita (AHS, 

2014), tipicamente com 0,7 a 1,2 mm de espessura e separadas por 0,5 a 1,0 mm, 

assemelhando-se a um “sinal de igual” (=) (Figura 9) (Miller, 1998; Graham et al., 2011). 

Por vezes, é possível reconhecer parasitas mortos devido ao colapso dos lados paralelos 

da parede corporal dos mesmos (AHS, 2014). Os vermes são relativamente longos quando 

comparados com o comprimento das artérias pulmonares dos gatos, como tal é 

relativamente mais fácil identificá-los do que nos cães  (Graham et al., 2011).  

Com este exame não há a possibilidade de determinar com precisão a quantidade exata 

de parasitas. Tal acontece porque a sonda emite um feixe e corta-os em múltiplos planos, 

dando a impressão de mais parasitas do que na realidade existem (Beugnet & Halos, 

2015). Adicionalmente, através da ecocardiografia pode-se observar se existem ou não 

regurgitação das válvulas tricúspide e/ou pulmonar, hipertensão pulmonar, efeitos da 

hipertensão pulmonar no coração (grau de hipertrofia ventricular através da espessura e 

tamanho das câmaras cardíacas), curvatura septal para a esquerda e o tamanho da artéria 

pulmonar principal (Beugnet & Halos, 2015).  

Segundo Atkins (2007b), a ecocardiografia é um exame que apresenta maior 

sensibilidade em gatos do que em cães. Os parasitas podem ser visualizados em cerca de 

50-75% dos gatos infetados e, quanto maior a carga parasitária, maior a probabilidade de 

diagnóstico com a ecocardiografia (Nelson & Couto, 2015). Quando não existe suspeita 
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(AHS, 2014) e os parasitas não são especificamente procurados e, quando o exame não é 

feito por um especialista, a sensibilidade diminui. Portanto, tal circunstância ressalta a 

necessidade de existência de um alto índice de suspeita, um equipamento adequado e um 

especialista, caso contrário este método perde importância no momento de eleger um 

diagnóstico (Beugnet & Halos, 2015). Quando há suspeita de infeção, a elevada 

especificidade deste exame geralmente permite confirmar uma infeção com pelo menos 

5 meses de duração (AHS, 2014). 

 

 
Figura 9. Exame ecocardiográfico com vista paraesternal direita de eixo curto de um gato 

com dirofilariose. Observa-se um par de ecos hiperecoicos (seta) compatíveis com vermes 

adultos na artéria pulmonar direita (Day, 2016). AO (aorta), APD (artéria pulmonar 

direita).  

 

1.7.4. Testes para a deteção de microfilaremia  

As fêmeas maduras de D. immitis libertam microfilárias para a circulação sanguínea 

e a densidade das mesmas no sangue venoso periférico dos cães sofre oscilações, em 

termos de concentração, ao longo do dia. Nos gatos, a microfilaremia apresenta um 

padrão sub-periódico noturno, ou seja, as microfilárias quando estão presentes 

continuamente na corrente sanguínea apresentam períodos de baixa e alta densidade; 

neste caso com um pico máximo de concentração às 22 horas. A periodicidade do pico 

máximo de densidade representa uma adaptação evolutiva por parte do parasita, de forma 

AO 

APD 
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a maximizar a absorção de microfilárias quando existe maior atividade do vetor (Nogami 

et al., 2000).  

Para a deteção de microfilárias circulantes a nível sanguíneo estão disponíveis várias 

técnicas de concentração, Knott modificado, filtros de Millipore e microhematócrito 

(Graham et al., 2011; Beugnet & Halos, 2015). Nas duas primeiras técnicas mencionadas, 

ocorre a lise dos eritrócitos e posterior fixação das microfilárias presentes (Nelson & 

Couto, 2015). Estas técnicas podem ser utilizadas em gatos com suspeita de infeção 

(Miller, 1998), contudo a presença de microfilárias em circulação nesta espécie é muito 

rara, ou seja, 10% dos gatos (Silva & Langoni, 2009; Montoya-Alonso & Carretón, 2016) 

e, quando existem, estas encontram-se em circulação apenas por 1 ou 2 meses, atendendo 

a que o sistema imunitário dos gatos se encarrega de as eliminar e de suprimir a 

embriogénese (Nelson, 2008b). Além disso, os gatos teriam de possuir parasitas machos 

e fêmeas maduros (normalmente possuem um ou dois) e geralmente as infeções são 

unissexuais (Montoya-Alonso & Carretón, 2016). Embora estes testes tenham baixa 

sensibilidade, um teste positivo confirma o diagnóstico. Contudo, a baixa concentração e 

período transitório das microfilárias em circulação resulta num grande número de 

resultados falsos negativos (Miller, 1998). Como tal, a deteção de microfilárias em 

circulação não é considerada um exame complementar de diagnóstico útil (Montoya-

Alonso & Carretón, 2016).  

1.7.5. Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

É difícil diferenciar filárias pela coloração Giemsa ao microscópio. Em alternativa, 

pode ser utilizada a coloração com fosfatase ácida, mas requer amostras frescas para a 

obtenção de resultados satisfatórios (Nuchprayoon et al., 2006). No entanto, ambas as 

colorações requerem um certo grau de especialização para fazer a identificação das 

espécies (Nuchprayoon et al., 2006). Como tal, a melhor alternativa a esses meios de 

diagnóstico é a aplicação de PCR, que poderá fazer a distinção de espécies ou subespécies 

que se encontram intimamente relacionadas, como filárias (Wongkamchai et al., 2014).  

Não obstante, existe ainda pouca informação disponível acerca da utilização de PCR 

para detetar a presença de parasitas em gatos (Day, 2016).  
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1.7.6. Angiografia  

É um exame complementar de diagnóstico que permite a avaliação do tamanho e 

morfologia das artérias pulmonares, mesmo quando está presente um padrão pulmonar 

significante (Miller, 1998). Os parasitas podem ser observados como que a preencher 

defeitos dentro das artérias opacificadas (Day, 2016). O aumento de tamanho e a 

tortuosidade das artérias pulmonares, a obstrução arterial e falhas de preenchimento linear 

são anomalias angiográficas que podem estar presentes num gato com dirofilariose. Os 

fluxos de contraste na veia cava cranial e no átrio direito (AD) são relativamente 

frequentes e não devem ser interpretados como falha de preenchimento (Miller, 1998). 

Embora este exame forneça muita informação, o uso do mesmo deve ser limitado aos 

casos em que não se consegue estabelecer um diagnóstico com meios menos invasivos 

(i.e. ecocardiografia) (Miller, 1998). 

 

 
Figura 10. Posição látero-lateral de um angiograma de um gato com dirofilariose. 

Observa-se um aumento de tamanho e tortuosidade das artérias pulmonares 

(circunferência) (Miller, 1998).  

 

1.7.7. Eletrocardiografia 

A dirofilariose nos gatos raramente provoca insuficiência cardíaca direita (ICD), pelo 

que o exame eletrocardiográfico raramente apresenta alterações nos gatos infetados (Day, 

2016). Porém, gatos que desenvolvam ICC apresentam alterações na eletrocardiografia 
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que sugerem o aumento do VD. A doença arterial pulmonar de curso avançado e a ICC 

são mais propensas a causarem taquiarritmias ventriculares (Nelson & Couto, 2015).  

1.7.8. Lavagem transtraqueal 

A presença de eosinófilos numa lavagem traqueal, com ou sem eosinofilia, pode ser 

encontrada nos gatos 4-7 meses pós-infeção. Contudo, este dado não é específico para D. 

immitis, pois podem estar presentes outras infeções parasitárias pulmonares (e.g. 

Paragonimus kellicotti, A. abstrusus), pneumonia alérgica ou Afel (Day, 2016).   

1.7.9. Exames laboratoriais 

Geralmente, as análises hematológicas e bioquímicas não são úteis para o diagnóstico 

de infeção por D. immitis (Levy, 2007a). As alterações hematológicas são de curso 

transitório, surgem 4-7 meses pós-infeção e estão presentes em apenas 33% dos casos 

(Beugnet & Halos, 2015). A doença arterial pulmonar e o tromboembolismos podem estar 

acompanhados de neutrofilia (por vezes com desvio à esquerda), monocitose, 

trombocitopenia e coagulação intravascular disseminada (CID) (Nelson & Couto, 2015).  

Dillon et al. (2014) realizaram um estudo com o objetivo de definir a resposta 

inflamatória inicial associada à morte nos estádios pré-cardíacos de D. immitis em gatos, 

em comparação com a infeção por D. immitis e em gatos normais. Durante o período de 

observação, nenhum dos gatos desenvolveu quaisquer alterações consideráveis no 

hemograma, a nível dos neutrófilos, monócitos e linfócitos. Contudo, foi observada em 

todos os gatos que foram infetados com 100 D. immitis L3 e deixados sem tratamento, 

uma eosinofilia no sangue a nível periférico (> 1500/µL; média de 1500-5100/µL) nos 

dias 70, 120, 175 e 236 (Figura 11).  
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Figura 11. Contagem de eosinófilos a nível do sangue periférico nos grupos de gatos, 

incluindo os grupos controlo não infetados, os gatos infetados tratados previamente com 

selamectina e os gatos infetados não tratados (Dillon et al., 2014). 

 

Tabela 3. Alterações laboratoriais na Dfel (adaptado de: Montoya-Alonso & Carretón, 

2016). 

HEMOGRAMA 

Basofilia, eosinofilia Relativamente frequentes. 

Leucocitose neutrofílica Com desvio à esquerda; frequente. 

Trombocitopenia 

Na dirofilariose crónica, devido às 

alterações do endotélio vascular ou 

tromboembolismos. 

BIOQUÍMICA 

Azotemia renal 
Aumento da ureia e creatinina séricas em 

infeções graves. 

Aumento das transaminases hepáticas Congestão hepática. 

Hipoalbuminemia 
Frequente em gatos com dirofilariose 

crónica. 

URIANÁLISE 

Proteinúria 

Na dirofilariose crónica, devido a 

glomerulonefrite e relacionado com a 

carga parasitária. 

 

Eo
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Grupo controlo 
Tratados 
Infetados  

Dia 
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1.7.10. Confirmação por necropsia 

Como é difícil chegar ao diagnóstico ante mortem de infeção por D. immitis, a 

necropsia deve ser tida em conta em gatos com suspeita de morte devida à dirofilariose 

ou nos casos em que não há explicação para a mesma. Deve ser feita uma pesquisa 

meticulosa da veia cava, do lado direito do coração e das artérias pulmonares, visto que 

um ou dois vermes podem passar despercebidos, especialmente se estiverem mortos ou 

fragmentados. Deve ser examinado, com especial atenção, os extremos distais das artérias 

pulmonares, visto que devido ao fluxo sanguíneo os vermes mortos podem ser forçados 

e comprimidos em direção ao espaço mais distal e pequeno. Ocasionalmente, os parasitas 

estão restritos a locais ectópicos, pelo que as cavidades corporais, as artérias sistémicas, 

o cérebro e a medula espinhal (no caso de estarem presentes sinais neurológicos) também

devem ser examinados meticulosamente (Graham et al., 2011; AHS, 2014).

1.8. Diagnósticos diferenciais 

Asma felina, cardiomiopatia, pneumonia (bacteriana, viral, fúngica, parasitária), 

neoplasia (primária, metástase) e infeções por A. abstrusus e P. kelliocotti devem ser 

consideradas como possíveis diagnósticos num gato com dirofilariose que se apresente à 

clínica com sinais respiratórios. Em todas estas doenças estão presentes lesões do 

parênquima pulmonar semelhantes às que são observadas na dirofilariose, mas as 

alterações das artérias pulmonares descritas são exclusivas da infeção por D. immitis. 

Gatos que tenham doença cardíaca de origem primária e ICC podem apresentar aumento 

do tamanho das artérias, mas não tortuosidade das mesmas e geralmente estão associadas, 

simultaneamente, a dilatação das veias pulmonares. Quando os parasitas adultos chegam 

às artérias pulmonares podem causar pneumonia e os sinais radiográficos são similares 

ao que acontece na Afel. Os gatos com dirofilariose respondem favoravelmente à terapia 

corticoesteroide, assim como acontece em gatos com Afel, tornando desafiante a 

diferenciação destas duas doenças (Miller, 1998). 

1.9. Tratamento 

O tratamento de gatos infetados com D. immitis é controverso. Se a infeção (através 

de um teste positivo para a deteção de Ag) ou a exposição a D. immitis (através de um 

teste positivo para a deteção de Ac) forem identificadas através de exames de rotina e o 

gato estiver aparentemente saudável, deve ser feita uma avaliação do animal antes da 
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decisão terapêutica. Caso não existam evidências radiográficas compatíveis com 

dirofilariose, os animais não devem ser sujeitos a qualquer tipo de tratamento (Levy, 

2007b).  

Se o gato não apresentar qualquer manifestação clínica compatível com infeção por 

D. immitis, mas se apresentar sinais radiográficos de doença pulmonar, como alteração 

da vasculatura pulmonar/doença pulmonar instersticial consistentes com Dfel,  está 

recomendado não utilizar qualquer tratamento adulticida, para permitir que se desenvolva 

uma possível cura espontânea, que acontece em 80% dos gatos (AHS, 2014; Montoya-

Alonso & Carretón, 2016). Nestes casos, a infeção deve ser monitorizada periodicamente 

em intervalos de 6-12 meses, repetindo testes para a deteção de Ag e de Ac e radiografias 

torácicas, quer o animal apresente ou não sintomatologia clínica (AHS, 2014; ESDA, 

2017). Nos gatos que recuperam, a regressão dos sinais radiográficos e, especialmente, a 

conversão de um teste de Ag de positivo para negativo comprova que o período mais 

crítico já terminou (AHS, 2014; ESDA, 2017).  

 

1.9.1. Tratamento de suporte 

Até à data não existem estudos que indiquem que qualquer forma de terapia médica 

adulticida aumente o tempo de sobrevivência de gatos com dirofilariose. Por esta razão e 

devido à infeção ser geralmente auto-limitante, os gatos infetados devem ser 

monitorizados e receber terapia de suporte, embora esta última não seja isenta de riscos, 

uma vez que a síndrome de morte súbita pode ocorrer sem sinais premonitórios e na 

presença de apenas um parasita (ESDA, 2017).  

A administração oral de prednisona não é aconselhada devido à baixa conversão 

hepática da mesma em prednisolona. Como tal, é preferível a utilização de prednisolona, 

com desmame gradual ao longo de 4 semanas, em animais infetados e com evidências 

radiográficas de doença pulmonar. A mesma pode ser administrada em doses 

decrescentes, 2 mg/kg SID (uma vez por dia) inicialmente, diminuindo a dose 

gradualmente até 0,5 mg/kg em dias alternados durante 2 semanas e, posteriormente, 

reduzir a dose até retirar o tratamento ao fim de 2 semanas. No fim do tratamento, deve-

se reavaliar os efeitos do tratamento em função da resposta clínica e/ou alterações 

radiográficas. Este tratamento pode ser repetido em gatos com manifestações clínicas 

recorrentes (AHS, 2014; ESDA, 2017; Montoya-Alonso, et al., 2017). 
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Após o tratamento inicial, em alguns casos, ou em gatos que apresentem 

manifestações clínicas recorrentes, pode ser administrado, uma vez por mês, 20 mg de 

acetato de metilprednisolona por via subcutânea (ESDA, 2017).  

Os gatos com doença grave necessitam de ser estabilizados de imediato com terapia 

de suporte apropriada para tratar o choque. De acordo com as circunstâncias, pode-se 

administrar corticoesteroides por via endovenosa, fluidoterapia, broncodilatadores e 

oxigénio mediante um cateter intranasal ou numa jaula fechada. Os diuréticos devem ser 

absolutamente evitados, mesmo quando há evidências radiográficas de um padrão 

intersticial ou alveolar graves. Não há benefício na administração de aspirina e outros 

fármacos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), além disso podem exacerbar a 

doença pulmonar parenquimatosa. Os gatos, uma vez estabilizados, podem continuar o 

tratamento como descrito anteriormente (AHS, 2014; ESDA, 2017). 

 

 

1.9.2. Tratamento adulticida 

O tratamento adulticida não é recomendado em gatos devido à alta mortalidade 

decorrente de fenómenos de tromboembolismo pulmonar e reações anafiláticas derivadas 

da morte dos parasitas (Montoya-Alonso & Carretón, 2016). Deve ser considerado em 

último recurso em gatos estáveis que continuam com manifestações clínicas e que não 

são sejam tratados com corticoesteroides (AHS, 2014; ESDA, 2017).  

O dicloridrato de melarsomina é tóxico para os gatos em doses tão baixas como 3,5 

mg/kg e a eficácia contra parasitas adultos é apenas de 36%. Como tal não é recomendado 

o tratamento com este medicamento (ESDA, 2017). 

A administração mensal de 24 µg/kg de ivermectina durante 2 anos reduz a carga 

parasitária até 65% quando comparado com gatos não tratados. Os gatos apresentam 

infeções com um baixo número de parasitas e, como tal, o problema não está relacionado 

com a carga parasitária mas sim com a reação anafilática e fenómenos de 

tromboembolismo resultantes da morte dos parasitas. Esta reação pode ocorrer depois da 

morte dos parasitas tratados com ivermectina, porém a gravidade da reação é 

desconhecida (AHS, 2014; ESDA, 2017; Montoya-Alonso et al., 2017). 

Até à data não existem estudos que indiquem que qualquer forma de tratamento 

adulticida aumente o tempo de sobrevivência de gatos com dirofilariose (AHS, 2014).  
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1.9.2.1. Tratamento anti-Wolbachia 

Bactérias Wolbachia podem ser eliminadas de D. immitis através de antibioterapia. 

Ao considerar-se as bactérias como uma potencial causa de inflamação no decurso da 

doença, a depleção das mesmas poderá ser benéfica (Kramer, 2007). 

Num estudo feito em cães com dirofilariose, o uso de tetraciclinas provocou 

infertilidade nos vermes fêmeas (AHS, 2014). Contudo, ainda é debatido o uso da 

doxiciclina para eliminar Wolbachia nos gatos infetados e, até ao momento, é 

desconhecido o efeito da combinação da lactona macrocíclica/doxiciclina nos mesmos. 

Portanto, não é aconselhado o uso de doxiciclina em gatos (ESDA, 2017). 

 

1.9.3. Tratamento cirúrgico  

Em princípio, é preferível extrair os parasitas do que destruí-los in situ. O acesso é 

conseguido através da venotomia da jugular direita ou por toracotomia esquerda, através 

da introdução de fórceps numa incisão em bolsa de tabaco do VD. Em primeiro lugar, 

antes de qualquer abordagem, os parasitas devem ser observados através de um exame 

ecocardiográfico e, para que possam ser extraídos cirurgicamente, devem se localizar em 

zonas onde os instrumentos consigam chegar. Quando a abordagem cirúrgica é através da 

veia jugular direita, os parasitas devem-se encontrar dentro da veia cava ou AD, visto que 

é difícil aceder ao ventrículo esquerdo com estes instrumentos. É possível aceder aos 

átrios, ventrículos e artéria pulmonar principal com fórceps retos mediante 

ventriculotomia (AHS, 2014).  

Embora possa ser impossível remover todos os vermes, a opção cirúrgica pode ser 

uma alternativa ao tratamento de suporte ou ao tratamento adulticida em gatos que têm 

elevada carga parasitária e/ou que se encontram em estado crítico. A abordagem cirúrgica 

está indicada nos poucos casos que desenvolvem síndrome da veia cava. Deve haver o 

cuidado de retirar os parasitas intactos para evitar um colapso circulatório agudo e a morte 

do animal. Tal acontece quando os mesmos são removidos através da veia jugular, que 

tem um tamanho pequeno quando comparado com os parasitas (AHS, 2014; ESDA, 

2017).  

Atwell e Litster (2002) removeram parasitas a sete gatos por venotomia jugular e a 

proporção de sucesso foi de 96%. Contudo, uma rutura acidental dos parasitas durante o 

procedimento cirúrgico pode resultar na morte do gato (até 30% dos casos). Devido a 

estas razões, este método de tratamento não é considerado seguro nos gatos assim como 

nos cães (ESDA, 2017). 
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1.10. Prevenção 

A prevenção contra a dirofilariose é uma opção segura e eficaz para gatos que vivam 

ou viajem para zonas onde a doença é considerada endémica em cães e onde há a 

possibilidade de exposição aos mosquitos. Muitos gatos vivem mais protegidos do que a 

maioria dos cães, em geral exclusivamente de interior. Porém, caso o ambiente doméstico 

não tenha uma barreira eficaz contra a entrada de mosquitos, os chamados gatos de 

interior também podem estar em risco (AHS, 2014). Atkins et al. (2000) fizeram um 

estudo retrospetivo em que aproximadamente 25% dos gatos considerados 

exclusivamente de interior foram diagnosticados com parasitas adultos de D. immitis.  

Os tutores devem ser advertidos para o risco de transmissão de Dirofilaria na sua área 

de residência (AHS, 2014). A melhor abordagem no combate à Dfel é através da 

administração mensal regular de lactonas macrocíclicas que eliminem as larvas infetantes 

do estádio L3, bem como larvas do estádio L4. A prevenção deve ser iniciada a gatinhos 

com 6-8 semanas de idade e aplicada a todos os gatos em áreas endémicas da dirofilariose 

durante a estação de transmissão do parasita. Quando a prevenção mensal é escolhida, 

deve ser administrada 30 dias antes do início esperado da transmissão e deve continuar 

por 30-90 dias após o fim desse período. A administração de fármacos preventivos 

durante todo o ano apresenta muitas vantagens: (1) atividade contra alguns parasitas 

intestinais e, no caso da selamectina e moxidectina + imidocloprid por via tópica, contra 

parasitas externos; (2) bom grau de cumprimento; e (3) eficácia retroativa, que serve 

como medida de segurança nos casos em que se salte uma dose involuntariamente (AHS, 

2014; Montoya-Alonso & Carretón, 2016; ESDA, 2017). 

Atualmente existem no mercado cinco tipos de lactonas macrocíclicas para a 

profilaxia da Dfel, individuais ou em combinação com outros princípios ativos (Tabela 

4). A quimioprofilaxia contra a dirofilariose em gatos pode ser conseguida através da 

administração mensal de ivermectina ou milbemicina oxima, por via oral, ou ainda de 

moxidectina ou selamectina por via tópica. Estes fármacos podem ser administrados a 

gatos positivos aos testes de Ag/Ac (AHS, 2014; ESDA, 2017). 

Quando lactonas macrocíclicas são administradas de forma prolongada, durante 9-30 

meses, apresentam um certo efeito adulticida e podem eliminar larvas e parasitas adultos 

com uma eficácia de até 95%. Quanto mais idade têm as filárias, mais difícil é eliminá-

las (Montoya-Alonso & Carretón, 2016).  
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Tabela 4. Lactonas macrocíclicas para prevenção da Dfel (adaptado de: ESDA, 2017). 

Medicamento Administração Dose Intervalo 

Ivermectina 
Oral 

24 µg/kg 

Mensal 

Milbemicina 2,0 mg/kg 

Selamectina 

“Spot on” 

6,0 mg/kg 

Moxidectina 1,0 mg/kg 

Eprinomectina 0,48 mg/kg 

 

1.11. Monitorização 

É recomendado que todos os gatos infetados que tenham recebido tratamento médico 

ou cirúrgico e que apresentem ou não manifestações clínicas, sejam submetidos a testes 

serológicos a cada 6-12 meses, com a finalidade de monitorizar o estado da infeção. Caso 

seja feito o diagnóstico da infeção com vermes adultos, a monitorização é mais vantajosa 

com a realização de testes de Ac e de Ag. O intervalo de tempo em que se realizam os 

testes deve estar de acordo com as condições clínicas de cada animal. No caso de gatos 

aparentemente saudáveis, está recomendado a repetição anual dos testes. A eliminação da 

infeção de forma espontânea ou induzida por tratamento adulticida em gatos positivos a 

Ag, levará ao desaparecimento da antigenemia ao fim de 4-5 meses. Caso os gatos sejam 

negativos ao teste de Ag e estejam clinicamente saudáveis, a repetição do teste de Ac é 

opcional, pois os Ac podem persistir durante um período de tempo indefinido após a 

eliminação do parasita e a exposição continuada, mesmo com terapia preventiva. A 

radiografia e ultrassonografia são exames complementares de diagnóstico úteis, no que 

diz respeito à monitorização do curso da infeção e da doença, em gatos que apresentam 

alterações da vasculatura pulmonar e/ou doença pulmonar parenquimatosa, ou ainda em 

gatos em que tenham sido identificadas dirofilárias mediante ecocardiografia (AHS, 

2014).  

 

1.11.1. Testes serológicos  

Os dados seroepidemiológicos que existem atualmente na maioria das populações de 

gatos são escassos, pelo que cabe aos médicos veterinários estarem familiarizados com o 

possível risco de infeção a nível local, realizando testes aos gatos antes de instaurar 

profilaxia contra a dirofilariose (AHS, 2014).  
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Ainda que se recomende fazer testes aos gatos antes de iniciar a quimioprofilaxia, esta 

prática representa maior utilidade no caso dos cães. Esta contradição reflete as diferenças 

que existem na metodologia e performance dos testes em ambos os hospedeiros. Nos cães, 

os testes prévios limitam-se a avaliar a presença de antigenemia ou de microfilárias 

circulantes, sendo ambas indicadores específicos da presença de parasitas adultos. Muitos 

dos gatos que são positivos a Ac só estiveram infetados de forma temporária por larvas 

L4. Tal confirma o risco de desenvolverem HARD e daí a justificação da 

quimioprofilaxia. A utilização de testes de Ag também tem as suas limitações. Como tal, 

o método de preferência para avaliar o doente felino inclui o uso de testes AC, assim

como de Ag (AHS, 2014).

A microfilaremia nos gatos é pouco frequente, temporal e, quando existe, é em 

reduzida quantidade pelo que não provocaria uma reação adversa aos fármacos 

microfilaricidas. Além disso, a repetição dos testes de Ac em gatos que já tenham 

recebido quimioprofilaxia não assegura nenhuma garantia de eficácia, porque nos gatos 

constantemente expostos há possibilidade de uma sensibilização produzida pela contínua 

interrupção de infeções por larvas pré-cardíacas. Assim sendo, as principais razões para 

a realização de testes da dirofilariose aos gatos são: (1) estabelecer um diagnóstico 

etiológico nos gatos que, com base noutras evidências clínicas, se suspeite que estejam 

infetados; (2) monitorizar a evolução clínica dos gatos que já tenham sido diagnosticados 

com Dfel; e (3) estabelecer uma referência inicial antes de iniciar a quimioprofilaxia 

(AHS, 2014).  

 O intervalo para testar novamente os animais deve estar de acordo com as 

circunstâncias clínicas dos mesmos. Em gatos aparentemente saudáveis é suficiente testar 

anualmente. Um gato que seja Ag-positivo e elimine a infeção de forma espontânea ou 

induzida (através de um adulticida), levará 4-5 meses até que os Ag deixem de serem 

detetados. Quando os gatos se tornam Ag-negativos e clinicamente normais, a realização 

de novos testes para deteção de Ac torna-se opcional, visto que os mesmos podem 

persistir por um período indefinido após a eliminação dos parasitas e a exposição 

continuada, mesmo com tratamento preventivo, o que irá resultar num teste falso positivo 

(AHS, 2014).  

1.12. Prognóstico 

O prognóstico para gatos infetados com D. immitis é considerado reservado. 

Aproximadamente 80% das infeções naturais são auto-limitantes, mas 20% dos gatos 
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sofrem morte súbita (ESDA, 2017). A maioria dos gatos parece tolerar bem a infeção e 

inclusivamente pode desenvolver cura espontânea, porém é importante recordar que a 

presença de uma única filaria pode ser fatal para o animal (Montoya-Alonso & Carretón, 

2016).  

Em geral, a sobrevivência dos gatos com dirofilariose é superior à dos gatos que 

tenham outras condições potencialmente fatais (Genchi et al., 2008). Um estudo feito com 

50 gatos infetados naturalmente com D. immitis demonstrou que 12 gatos morreram de 

outras causas que não a dirofilariose. Sete desses dois gatos sobreviveram à infeção 

(viveram >1000 dias). O tempo médio de sobrevivência para todos os gatos após o 

diagnóstico da dirofilariose foi de 1460 dias (4 anos; 2 a 4015 dias), enquanto que a média 

de sobrevivência de todos os gatos foi de 540 dias (1,5 anos; 0 a 4015 dias). O prognóstico 

da Dfel é comparável com o da cardiomiopatia hipertrófica (Atkins, 2017).  

Contudo a falta de diferenças estatísticas na duração da doença entre gatos 

aparentemente saudáveis ou clinicamente afetados, independentemente da idade do 

diagnóstico e do começo das manifestações, confirma a imprevisibilidade do resultado da 

infeção por D. immitis e sugere que cada gato está apto para reagir e tolerar a infeção à 

sua maneira (Genchi et al., 2008).  
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III. ESTUDO DA PREVALÊNCIA DE INFEÇÃO POR DIROFILARIA IMMITIS

NA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

1. Introdução e objetivos

Na Ilha da Madeira a prevalência da infeção por D. immitis em cães atinge os 30%.

Os médicos veterinários da região e, até os tutores, estão bem sensibilizados para a 

realização da prevenção contra a dirofilariose canina. Contudo, talvez devido à falta de 

estudos epidemiológicos, os clínicos não recomendam a profilaxia contra a dirofilariose 

em gatos.  

Tal como referido, em áreas geográficas onde a dirofilariose é endémica nos cães, os 

gatos também correm o risco de infeção, podendo a prevalência ser cerca de 5-20% do 

que acontece na população canina.  

Apesar de D. immitis poder infetar o gato e até resultar num desfecho fatal para o 

mesmo, esta doença passa muitas vezes despercebida, sendo frequentemente 

subdiagnosticada como Afel, pelo facto de os sinais clínicos respiratórios serem 

semelhantes. Possivelmente, tal deve-se, em parte, ao facto de as manifestações clínicas 

presentes no gato serem diferentes das que ocorrem nos cães e, por isso, não serem 

reconhecidas pelos médicos veterinários que não estão familiarizados com a doença.   

Este projeto contou com o apoio da SPAD do Funchal e respetiva equipa e da UTAD, 

nomeadamente o Laboratório de Parasitologia do Departamento de Ciências Veterinárias. 

Atendendo a que não existem estudos anteriores da dirofilariose em gatos na RAM, 

um dos objetivos deste trabalho, foi estimar a prevalência da infeção nesta região, onde é 

endémica nos cães. Além disso, pretende-se divulgar a doença para uma maior 

sensibilização da comunidade médico-veterinária e tutores e alertar para a sua prevenção. 
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2. Materiais e métodos  

2.1. Caraterização da área geográfica em estudo  

O arquipélago da Madeira situa-se na placa africana, no Oceano Atlântico, a sudoeste 

da Península Ibérica. Este arquipélago é formado pelas ilhas da Madeira, do Porto Santo, 

Desertas e Selvagens. É composto por uma área total de aproximadamente 800 km2, sendo 

que a ilha da Madeira tem cerca de 700 km2 e apresenta uma forma geral alongada, a 

tender para o retangular. A ilha do Porto Santo, com cerca de 40 km2, situa-se no extremo 

nordeste (NE) do arquipélago, sendo, por isso, a mais próxima dos continentes europeu e 

africano. Fazem ainda parte deste Arquipélago dois grupos de ilhas desabitadas, as 

Desertas e as Selvagens, que constituem reservas naturais do Arquipélago, situando-se, 

no seu conjunto, a 250 km a sul-sudeste da extremidade leste da ilha da Madeira 

(Fernandes, 2009; Direção Regional de Turismo da Madeira, 2019).  

A RAM é constituída por 11 concelhos (Figura 12), Calheta, Câmara de Lobos, 

Funchal, Machico, Ponta do Sol, Porto Moniz, Porto Santo, Ribeira Brava, Santa Cruz, 

Santana e São Vicente. A Calheta é constituída por oito freguesias (Arco da Calheta, 

Calheta, Estreito da Calheta, Fajã da Ovelha, Jardim do Mar, Paúl do Mar, Ponta do Pargo 

e Prazeres), Câmara de Lobos por cinco (Câmara de Lobos, Curral das Freiras, Estreito 

de Câmara de Lobos, Jardim da Serra e Quinta Grande), o Funchal por 10 (Imaculado 

Coração de Maria, Monte, Santa Luzia, Santa Maria Maior, Santo António, São Gonçalo, 

São Martinho, São Pedro, São Roque e Sé), Machico por cinco (Água de Pena, Caniçal, 

Machico, Porto da Cruz e Santo António da Serra), Ponta do Sol por três (Ponta do Sol, 

Canhas e Madalena do Mar), o Porto Moniz por quatro (Achadas da Cruz, Porto Moniz, 

Ribeira da Janela e Seixal), o Porto Santo (tem uma única freguesia a qual tem o mesmo 

nome), a Ribeira Brava com quatro (Campanário, Ribeira Brava, Serra de Água e Tabua), 

Santa Cruz com cinco (Camacha, Caniço, Gaula, Santa Cruz e Santo António da Serra), 

Santana por seis (Arco de São Jorge, Faial, ilha, Santana, São Jorge e São Roque do Faial) 

e, por fim, São Vicente com três (Boa Ventura, Ponta Delgada e São Vicente) (Freguesias 

de Portugal, 2000). 

Em 2016, a densidade populacional da RAM era, aproximadamente, de 300 habitantes 

por km2. O Funchal foi o município a registar o maior valor, contrastando com o Porto 

Moniz, que apresentava o menor valor. De acordo com as Estimativas da População 

Residente, a 31 de dezembro de 2016, residiam na RAM cerca de 250 000 habitantes 

(Direção Regional de Estatística da Madeira, 2017).  
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Figura 12. Mapa ilustrativo dos municípios que constituem a ilha da Madeira (Geneall, 

2000).  

A RAM encontra-se situado geograficamente numa região subtropical. O seu clima 

resulta da influência conjunta de vários fatores externos e outros regionais. Entre os 

primeiros, merecem especial alusão a situação oceânica (a influência da corrente do Golfo 

e a corrente das ilhas Canárias), a latitude, os centros anticiclónicos continentais (do 

noroeste (NO) de África e da Europa Ocidental), o anticiclone dos Açores e os sistemas 

frontais associados aos centros de baixas pressões da frente polar. De todos estes fatores 

externos, o anticiclone dos Açores é o que mais condiciona o clima da RAM. A sua 

presença proporciona situações de calma atmosférica, céu limpo ou com nuvens de fraco 

desenvolvimento vertical, sem capacidade para originar chuvas. Além disso, por vezes, 

este anticiclone sofre oscilações, fazendo com que o anticiclone do NO de África se ative 

e, desta forma, há uma estimulação de ventos oriundos do quadrante leste/este, criando 

condições para que a RAM tenha o chamado “tempo de Leste”, até mesmo no inverno. 

Por outro lado, pode-se afirmar que o anticiclone dos Açores é responsável pelo bom 

tempo no verão e no inverno na RAM. (Lemos, 2007).  

Os fatores que mais influenciam o clima na ilha da Madeira (Figura 13) são o relevo, 

a altitude, os ventos predominantes de NE e a exposição da radiação solar nas vertentes 

norte e sul. O complexo relevo da Madeira determina a existência de diversos 

microclimas. Por outro lado, o relevo pouco acentuado do Porto Santo e das Selvagens 

faz com que o clima nestas ilhas seja quase único e imutável. A temperatura média anual 

do ar varia desde valores na ordem dos 17,5ºC no litoral da vertente norte até 9ºC no 
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planalto do Paul da Serra (1400 m de altitude) e nos picos mais altos da cordilheira central 

da ilha (Pico Ruivo, 1862 m de altitude, e Pico do Areeiro, 1818 m de altitude). O valor 

médio anual da temperatura máxima no Funchal é de 21,9ºC e a mínima de 15,5ºC. As 

amplitudes térmicas diárias são pequenas, com valores médios mensais de 4,8ºC a 5,6ºC. 

No Funchal, a média anual de humidade relativa varia de 55%, junto à costa, até cerca de 

90%, na zona dos nevoeiros (Lemos, 2007; Direção Regional de Turismo da Madeira, 

2019).  

 
Figura 13. Temperatura média diária do ar (Lemos, 2007). 

A precipitação anual na vertente sul da ilha ronda os 500 mm e na vertente norte 1000 

mm. Também a precipitação aumenta com a altitude nos picos mais altos e nos planaltos. 

Os ventos predominantes são os de NE, que atingem o território da ilha durante a maior 

parte do ano (Lemos, 2007).  

 

2.2. Caraterização da população alvo e amostra  

No presente estudo foram analisadas 141 amostras de gatos (Tabela 5). A colheita 

destas amostras foi realizada na SPAD, durante o período de estágio curricular nesse 

mesmo local. Foi possível obter uma amostra diversificada, visto que foram levados à 

clínica por tutores ou por camarários do município de Câmara de Lobos, gatos de quase 

todos os concelhos da ilha da Madeira para a realização de consultas de rotina, cirurgias, 

tratamentos, entre outros.  
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A população de gatos incluída neste estudo foram gatos domésticos ou errantes que 

residiam na ilha da Madeira (nomeadamente no concelho do Funchal ou outro), de ambos 

os géneros, com idades compreendidas entre 1,5 meses e 1 ano, de diversas raças, 

pelagens, de ambos os estados reprodutivos (castrado ou inteiro), com ou sem profilaxia 

contra a dirofilariose e com ou sem suspeita de doença transmitida por vetores (VBD).  

2.2.1. Critérios de inclusão 

Foram incluídos no estudo gatos de todas as idades, com ou sem suspeita de VBD, 

com ou sem profilaxia contra dirofilariose (lactonas macrocíclicas), independentemente 

da raça, sexo, estado reprodutivo, pelagem, habitat, desparasitação externa e interna e 

local de proveniência (Tabela 5). Alguns destes animais apresentaram-se à SPAD sem 

apresentarem qualquer doença, outros pertenciam ao gatil da SPAD e os restantes foram 

trazidos da rua pelas autoridades e camarários responsáveis.  

2.2.2. Critérios de exclusão 

Não foram incluídos no estudo os critérios presença de doença atual, tipo de 

alimentação, deslocação do animal, contacto com outros animais (aves ou pequenos 

mamíferos) e hábitos de caça.  

2.3. Realização e análise dos inquéritos 

De modo a caraterizar a população alvo incluída no estudo, foram elaborados uma 

declaração de consentimento informado, a ser preenchida pelos tutores dos animais 

incluídos no estudo (Anexo 1), e um questionário (Anexo 2), a ser preenchido pela 

estagiária ou pelos clínicos, com informações fornecidas pelos tutores dos gatos, 

permitindo, desta forma, a obtenção de informação relativa às caraterísticas do animal 

(estado reprodutivo, idade, raça, sexo, tipo de pelagem), área de residência, suspeita de 

VBD, tipo de habitat e profilaxia contra ectoparasitas.  

Para dar início ao estudo, foi preparado um dossiê que continha os questionários com 

as declarações de consentimento e com as informações dos gatos a serem testados. 

Também foi preparado o material necessário para a colheita e processamento das 

amostras, tubos com EDTA (fornecidos pela SPAD), agulhas, seringas, pipetas, tubos e 

etiquetas (fornecidos pelo Laboratório de Parasitologia do Departamento de Ciências 

Veterinárias da UTAD).  
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2.4. Colheita e processamento das amostras  

Para a recolha das amostras de sangue nos gatos, foi realizada tosquia na zona a 

puncionar, seguida de desinfeção da região e punção da veia jugular (mais 

frequentemente) ou cefálica (raramente). Foi colhido cerca de 1 ml de amostra de sangue 

para tubos secos (para soro) ou para tubos com anticoagulante (EDTA, para plasma). 

Após a recolha, estas amostras de sangue eram deixadas a repousar por breves minutos e, 

posteriormente, eram centrifugadas a cerca de 1500 rpm durante, aproximadamente, 10 

minutos, obtendo-se assim o soro/plasma de cada amostra. Cada um dos soros/plasma foi 

depois, com o auxílio de uma pipeta, colocado num tubo (tipo “Eppendorf”) devidamente 

identificado com o número da ficha que correspondia ao animal e, posteriormente, 

congelado a cerca de -20ºC.  

 

2.4.1. Pesquisa de antigénios de D. immitis (PetCheck Heartworm PF®) 

No fim do estágio curricular na SPAD, as amostras devidamente acondicionadas, 

foram transportadas até ao Laboratório de Parasitologia do Departamento de Ciências 

Veterinárias da UTAD, onde posteriormente foram testadas pela estagiária e pelo 

orientador. 

A pesquisa de Ag circulantes foi realizada através da utilização do teste comercial 

PetCheck Heartworm PF® (Figura 14), seguindo as instruções do fabricante (Idexx, 

Laboratories; Westbrook, Maine, EUA) (Anexo 3). Este “kit” de diagnóstico da 

dirofilariose baseia-se na técnica de ELISA para a deteção de Ag de D. immitis no soro 

ou no plasma canino ou felino. A placa de microtitulação possui poços para análise que 

estão revestidos com Ac anti-D. immitis. Após a incubação do poço de análise, o Ag que 

exista na amostra forma complexos com os Ac que revestem o poço (Idexx, 2015).   
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Figura 14. “Kit” comercial PetCheck Heartworm PF® para a deteção de Ag de D. 

immitis. 

Para proceder à pesquisa de Ag de D. immitis foram seguidos os seguintes passos do 

fabricante do teste (Idexx, 2015):  

1. Deixar que as amostras a testar atinjam a temperatura ambiente (18-25ºC) antes

de serem utilizadas (Figura 15). Misturar suavemente as amostras numa centrífuga

(Figura 16);

Figura 15. Repouso das amostras à temperatura ambiente (18-25ºC). 
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Figura 16. Mistura das amostras na centríguga.  

2. Contar o número de amostras a serem testadas mais dois poços para os controlos 

positivo e negativo (um para cada). Se estiver a usar o suporte do poço, remover 

o número necessário de poços do saco e colocar no suporte do poço (até 2 tiras ou 

24 poços). Se estiver a usar a estrutura da placa, remover o número necessário de 

tiras completas da bolsa e colocar na estrutura da placa de 96 poços. Registar as 

posições das amostras e controlos num papel; 

3. Adicionar 2 gotas (100 µL) de controlo positivo ao primeiro poço e 2 gotas (100 

µL) de controlo negativo ao segundo poço; 

4. Utilizar a pipeta de precisão fornecida pelo kit e uma ponta de pipeta para cada 

amostra para adicionar 100 µL de soro ou plasma nos poços apropriados (Figura 

17). Incubar as amostras durante 5 minutos à temperatura ambiente (18-25ºC); 
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Figura 17. Adição de 100 µL de soro ou plasma nos poços apropriados. 

5. Descartar o líquido dos poços mediante inversão. Bater firmemente em papel

absorvente para remover todo o líquido;

6. Adicionar 2 gotas (70 µL) de solução de conjugado de peroxidase de rábano

(HRPO) a cada poço, Incubar as amostras durante 5 minutos à temperatura

ambiente (18-25ºC) (Figura 18).;
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Figura 18. Incubação das amostras com solução de HRPO à temperatura ambiente (18-

25ºC).   

 

7. Descartar o líquido dos poços mediante inversão. Bater firmemente no papel 

absorvente para remover todo o líquido. Lavar os poços com um fluxo vigoroso 

de solução de lavagem diluída, enchendo completamente cada poço e descartando 

o líquido (Figura 19). Bater os poços contra o papel absorvente após cada 

lavagem. Repetir 5 vezes todo o ciclo de lavagem; 
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Figura 19. Lavagem dos poços. 

8. Adicionar 1 gota (50 µL) de solução de substrato de tetrametilbenzidina (TMB) a

cada poço. Incubar as amostras durante 5 minutos à temperatura ambiente (18-

25ºC) (Figura 20);
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Figura 20. Incubação das amostras com solução de TMB à temperatura ambiente (18-

25ºC).   

9. Adicionar 1 gota (50 µL) de solução de paragem a cada poço. Misturar com golpes 

suaves. Ler os resultados visualmente. A cor irá se manter estável durante 15 

minutos.  

 

2.4.2. Interpretação de resultados do teste 

Uma amostra é considerada positiva se desenvolver mais cor que o controlo negativo 

(Figura 21). Para que o ensaio seja válido, o controlo positivo deve desenvolver uma cor 

azul distinta. O controlo negativo deve ser claro ou apenas levemente colorido (Idexx, 

2015).  

Todas as amostras positivas que não foram executadas em duplicado devem ser 

testadas novamente. Caso as amostras duplicadas ou testes repetidos gerem resultados 

incoerentes, é necessário repetir o teste mais uma vez (Idexx, 2015).   

O teste PetCheck Heartworm PF® apresenta uma elevada sensibilidade (98%) e 

especificidade (100%) (Idexx, 2015).  
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2.5. Análise estatística 

Os testes Qui-quadrado e exato de Fisher foram utilizados para comparar valores de 

seroprevalência entre as categorias da mesma variável independente (i.e. concelho, grupo 

etário, sexo, raça, estado reprodutivo, pelagem, habitat, suspeita de VBD e 

desparasitantes externos) e um valor de p < 0,05 foi considerado como estatisticamente 

significativo. Intervalos (IC) a um nível de confiança de 95% foram calculados pelo teste 

exato binomial para os valores parciais e total de seroprevalência (Petrie & Watson, 

2013). A análise estatística foi efetuada com recurso aos programas StatLib e IBM SPSS 

Statistics. 

Como a sensibilidade reportada pelo fabricante não é perfeita (i.e. igual a 100%), para 

o cálculo da prevalência real (PR) ou verdadeira, a partir da prevalência do teste,

observada (PO) ou estimada, aplicou-se a fórmula seguinte:

PR = (PO + especificidade – 1) / (sensibilidade + especificidade – 1) 

O valor de 1 é substituído por 100, se os parâmetros são apresentados como 

percentagens (Thrusfield & Christley, 2018). 

Esta operação foi levada a cabo apenas para a prevalência global. 
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IV. RESULTADOS

1. Prevalência da infeção

Neste estudo foram incluídos um total de 141 soros/plasmas de gatos, que foram

testados pelo “kit” teste de Ag séricos de D. immitis. Destes 141 animais, foram 

observados cinco resultados positivos (Figura 21), pelo que se conclui que a prevalência 

observada do Ag de D.immitis na RAM das amostras obtidas entre setembro de 2018 e 

janeiro de 2019, foi de 3,5% (Gráfico 1). Tendo em conta que, segundo o fabricante, a 

sensibilidade do teste é de 98%, enquanto que a especificidade é de 100%, esta 

prevalência é aparente. Embora a diferença não seja relevante, a prevalência real é de 

3,6% (segundo a fórmula de correção apresentada em 2.5. Análise estatística) (Thrusfield 

& Christley, 2018). 

Figura 21. Placa com os resultados positivos (mais escuros que o CN) do “kit” de deteção 

de Ag utilizado. CP (controlo positivo), CN (controlo negativo). 

CP CN 
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Gráfico 1. Representação gráfica da prevalência de infeção por D. immitis na RAM (total 

de gatos, n=141).  

  

96,50%
n = 136

3,50%
n = 5

Negativo

Positivo
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Tabela 5. Prevalência de Ag de D. immitis em gatos da RAM. 

Variável/categoria 
Gatos testados 

(n) 

Distribuição 

relativa (%) 

Positivos 

MAT (n) 

Prevalência 

(%) 
IC 95% 

Concelho 141 p = 0,654 

  Funchal 90 63,8 4 4,4 1,2–11,0 

  Outroa 51 36,2 1 2,0 0,1–10,4 

Grupo etário 139 p = 0,322 

  [1,5–11 meses] 39 28,1 0 0,0 0,0–9,0 

  [1–21 anos] 100 71,9 5 5,0 1,6–11,3 

Sexo 141 p = 0,155 

  Feminino 64 45,4 2 3,1 0,4–10,8 

 Masculino 77 54,6 3 3,9 0,8–11,0 

Raça 141 p = 1,0 

  Europeu comum 133 94,3 5 3,8 1,2–8,5 

  Outrab 8 5,7 0 0,0 0,0–36,9 

Estado reprodutivo 141 p = 0,654 

  Castrado 45 31,9 2 4,4 0,5–15,1 

  Inteiro 96 68,1 3 3,1 0,7–8,9 

Pelagem 138 p = 1,0 

  Curta 101 73,2 3 3,0 0,6–8,4 

  Média 37 26,8 1 2,7 0,1–14,2 

Habitat 138 p = 1,0 

  Exclusiv. interior 34 24,6 1 2,9 0,1–15,3 

  Externo ou misto 104 75,4 4 3,8 1,1–9,5 

Suspeita de VBD 141 p = 0,134 

  Não 122 86,5 3 2,5 0,5–7,0 

  Simc 19 13,5 2 10,5 1,3–33,1 

Desparasitação externa 103 p = 0,009 

  Não 41 39,8 5 12,2 4,1–26,2 

  Sim 62 60,2 0 0,0 0,0–5,8 

Desparasitação interna 123 p = 0,006 

  Não 45 36,6 5 11,1 3,7–24,0 

  Sim 78 63,4 0 0,0 0,0–4,6 

Lactonas macrocíclicas 107 p = 0,079 

  Não 63 58,9 5 7,9 2,6–17,6 

  Sim 44 41,1 0 0,0 0,0–8,0 

Total 141 100 5 3,5 1,2–8,1 
aIncluindo: Calheta (n = 3), Câmara de Lobos (n = 19), Porto Moniz (n = 1), Ribeira Brava (n = 8) e Santa Cruz (n = 

20); bincluindo: Persa (n = 1) e Siamês (n = 7); cincluindo: anorexia, diarreia, dispneia, febre, icterícia e mucosas 

pálidas; EC: europeu comum; E.R.: estado reprodutivo; Exclusiv.: exclusivamente externo(s); IC: intervalo de 

confiança; VBD: “vector-borne disease” (doença associada a vetores). 
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36,20% 

2. Caraterização da amostra em estudo 

2.1. Concelho de proveniência 

Apresentaram-se à SPAD gatos de praticamente todos os concelhos da RAM, contudo 

a maioria dos animais eram provenientes do concelho do Funchal, pelo que dividimos 

esta categoria em dois grupos. Como tal, 63,8% dos gatos eram provenientes do concelho 

do Funchal (90/141) e 36,2% dos gatos era provenientes de outros concelhos (51/141) 

(Figura 22), nomeadamente: 0,02% da Calheta (3/141), 0,13% de Câmara de Lobos 

(19/141), 0,00% do Porto Moniz (1/141), 0,06% da Ribeira Brava (8/141) e, por fim, 

0,14% de Santa Cruz (20/141) (Tabela 6).  

 

 
Figura 22. Mapa com a distribuição relativa de gatos na RAM (adaptado de: Freitas, 

2017). 

 

Tabela 6. Gatos testados por concelho de proveniência da RAM. 

Concelho de 

proveniência 
Gatos testados (n) (%) 

Calheta 3 2 

Câmara de Lobos 19 13 

Funchal 90 64 

Ponta do Sol 4 3 

Ribeira Brava 4 3 

Santa Cruz 20 14 

 

63,80% 
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2.2.Grupo etário 

Neste estudo, a idade dos gatos foi agrupada em dois intervalos de modo a facilitar a 

inclusão daqueles cuja idade exata não é conhecida, tais como animais de rua (estimativa 

da idade), e tornar os grupos de análise mais representativos, essencial para uma correta 

análise estatística da amostra da população em estudo.  

Nos animais de rua que chegaram à clínica e mesmo em alguns animais que possuíam 

tutor, não foi possível apurar, com precisão, a idade dos mesmos. No entanto, através das 

suas caraterísticas, principalmente através da dentição, foi possível estimar a idade desses 

animais. Assim, 28,1% dos gatos tinham entre 1,5 a 11 meses de idade (39/139) e os 

restantes 71,9% dos animais tinham entre 1 a 21 anos de idade (100/139) (Gráfico 2).  

Gráfico 2. Representação gráfica da amostra em estudo de acordo com o grupo etário. 

2.3. Sexo e estado reprodutivo 

Relativamente ao sexo dos animais, 45,4% dos mesmos eram do sexo feminino 

(64/141) e 54,6% do sexo masculino (77/141). Quanto ao estado reprodutivo, sem realizar 

distinção de sexo, 31,9% dos animais eram castrados (45/141) e 68,1% eram inteiros 

(96/141) (Gráfico 3). 

28,10%
n = 39

71,90%
n = 100

1,5-11 meses

1-21 anos
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Gráfico 3. Representação gráfica da amostra em estudo de acordo com o sexo e estado 

reprodutivo.  

 

2.4. Raça 

A maioria dos gatos (94,3%) incluídos no estudo (133/141) eram de raça europeu 

comum, existindo apenas 5,7% gatos com outras raças (Siamês e Persa) (8/141) (Gráfico 

4).  

 
Gráfico 4. Representação gráfica da amostra em estudo de acordo com as raças.  

 

 

 

45,40%
n = 6454,60%

n = 77

Sexo
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Fêmeas

31,90%
n = 45
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Inteiro

94,30%
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Outra
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2.5. Pelagem 

No que diz respeito à pelagem, 73,2% dos gatos apresentam pelagem curta (101/138) 

e 26,8% apresentavam pelagem média (37/138) (Gráfico 5).  

Gráfico 5. Representação gráfica da amostra em estudo de acordo com a pelagem. 

73,20%
n = 101

26,80%
n = 37

Média

Curta
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2.6. Habitat 

No questionário (Anexo 2) o tipo de habitação foi dividido em quatro categorias, 

exclusivamente exterior ou interior, interior e exterior ou animal de rua. Contudo, para 

facilitar a análise estatística agruparam-se estas quatro categorias em apenas duas: gatos 

exclusivamente de interior e gatos de exterior ou habitat misto. Além disso, foram 

eliminados da análise estatística 3 animais, dos quais era desconhecido o seu respetivo 

habitat. A maioria, ou seja, 75,4% eram exclusivamente de exterior ou misto (interior e 

exterior) (104/138) e 24,6% eram exclusivamente de interior (34/138) (Gráfico 6).  

 

 
Gráfico 6. Representação gráfica da amostra em estudo de acordo com o local de 

residência. 

  

24,60%
n = 34

75,40%
n = 104

Exclsuivamente interior

Exterior ou misto
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2.7. Suspeita de doença transmitida por vetores 

Quanto à suspeita de VBD, 86,5% dos gatos que se apresentaram à SPAD não 

possuíam sintomatologia clínica (122/141) e 13,5% eram portadores de sintomatologia 

clínica (19/141) compatível com tal (Gráfico 7).  

Gráfico 7. Caraterização da amostra em estudo de acordo com suspeita de doença 

transmitida por vetores. 

2.8. Desparasitação externa 

No que diz respeito à profilaxia contra parasitas externos, 39,8% dos tutores 

responderam que não realizavam a mesma regularmente ou os animais encontravam-se 

parasitados (41/103), e 60,2% responderam que realizavam a desparasitação externa 

rotineiramente (62/103) (Gráfico 8.). Foram eliminados da análise estatística 38 gatos, 

dos quais era desconhecida a situação profilática.  

Os fármacos utilizados como desparasitantes externos e com efeito sobre insetos, 

nomeadamente mosquitos, foram dinotefurano (Vectra Felis; Ceva Santé Animale, 

Libourne, França), fipronil e s-metoprofeno (Broadline e Frontline; Boehringer-

Ingelheim Animal Health, Lyon, França), fluralaner (Bravecto; MSD Animal Health, 

Kenilworth, New Jersey, EUA) e lotilaner (Credelio; Elanco, Indianápolis, Indiana, 

EUA). 

86,50%
n = 122

13,50%
n = 19

Não

Sim
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Gráfico 8. Representação gráfica da amostra em estudo de acordo com a realização de 

desparasitação externa. 

 

2.9. Desparasitação interna  

Em relação à profilaxia contra parasitas internos, 61,5% dos tutores responderam que 

não realizavam a mesma regularmente ou os animais encontravam-se parasitados 

(72/117), e 38,5% responderam que realizavam a desparasitação interna rotineiramente 

(45/117) (Gráfico 9). Foram eliminados da análise estatística 24 gatos, dos quais era 

desconhecida a situação profilática.  

Os fármacos utilizados como desparasitantes internos e com efeito adicional sobre 

nematodes, nomeadamente D. immitis (lactonas macrocíclicas), foram milbemicina 

oxima e praziquantel (Milbemax; Elanco Europe. Milbactor; Ceva Santé Animale, 

Libourne, França), praziquantel e pamoato de pirantel (Drontal; Bayer). Também alguns 

gatos eram desparasitados com desparasitantes com ação contra ecto e endoparasitas, 

como é o caso de eprinomectina e praziquantel (Broadline; Boehringer-Ingelheim Animal 

Health, Lyon, França).  

39,80%
n = 41

60,20%
n = 62

Não

Sim
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Gráfico 9. Representação gráfica da amostra em estudo de acordo com a realização de 

desparasitação interna. 

1.10. Lactonas macrocíclicas 

Quanto ao que diz respeito à administração de lactonas macrocíclicas, 58,9% dos 

tutores responderam que não realizavam a mesma regularmente ou os animais 

encontravam-se parasitados (63/107), e 41,1% responderam que os gatos já tinham 

recebido, pelo menos uma única vez, lactonas macrocíclicas (44/107) (Gráfico 10).  

Os fármacos que continham lactonas macrocíclicas, utilizados como desparasitantes 

internos e/ou externos, com ação especificamente sobre nematodes de D. immitis, foram 

eprinomectina (Broadline; Boehringer-Ingelheim Animal Health, Lyon, França) e 

milbemicina oxima (Milbemax; Elanco Europe. Milbactor; Ceva Santé Animale, 

Libourne, França).  

61,50%
n = 72

38,50%
n = 45

Não

Sim
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Gráfico 10. Representação gráfica da amostra em estudo de acordo com o uso de lactonas 

macrocíclicas.  

 

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os valores de 

seroprevalência das categorias da mesma variável independente (i.e. concelho, grupo 

etário, sexo, raça, estado reprodutivo, pelagem, habitat, suspeita de VBD e lactonas 

macrocíclicas) (Tabela 5). 

  

58,90%
n = 63

41,10%
n = 44

Não

Sim
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V. DISCUSSÃO

A ilha da Madeira é a região de Portugal com a maior prevalência da dirofilariose em 

cães. Entre janeiro de 1990 e fevereiro de 1996, Clemente (1996) analisou 658 amostras 

e 177 foram positivas (prevalência de 26,9%). Cardoso et al. (2012) analisaram 10 

amostras e 4 foram positivas (prevalência de 40,0%). Embora não haja diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,355), e de a amostra mais recente ser escassa, é de 

referir que Clemente avaliou a microfilarémia e Cardoso et al. avaliaram antigenemia em 

cães. Como tal, pode-se afirmar que a prevalência é elevada e não tem tendência a baixar. 

O presente estudo vem documentar, pela primeira vez, a existência de infeção por D. 

immitis em gatos na RAM, após a realização de testes para a deteção de Ag aos animais 

que se apresentaram à SPAD, e nos quais foi possível fazer a recolha de uma amostra de 

sangue. Após a análise dos resultados obtidos, foi possível verificar que a prevalência real 

de infeção por D. immitis em gatos na RAM é de 3,6%.  

A distribuição da infeção por Dirofilaria é determinada, principalmente, pela 

distribuição de reservatórios caninos (Hoch & Strickland, 2008), pelo que se estima que 

a prevalência de infeção felina seja 5-20% da população canina da mesma área geográfica 

(Montoya-Alonso et al., 2017). Em Portugal continental, Vieira et al. (2014) descreveram 

que a prevalência de Ac anti-D. immitis em gatos do Norte e Centro do país era de 15,0%, 

Aveiro com a seroprevalência maior (18,7%), Viseu com 17,6% e Bragança com 0,0%. 

Maia et al. (2014), demonstraram que a prevalência de Ag de D. immitis em gatos do sul 

do país foi de 4,8%. A prevalência obtida neste estudo foi inferior (15,0%) à do estudo 

elaborado por Vieira et al. (2014), mas a presença de Ac só indica que a infeção ocorreu 

e não garante que a mesma ainda persista, enquanto que um resultado positivo ao teste 

antigénico indica infeção ativa. 

Os padrões climáticos afetam, cada vez mais, a abundância de mosquitos adultos 

(Gouveia, 2007; Morchón et al., 2012) e a disseminação de VBD. Até 2001, a dirofilariose 

era encontrada, principalmente, em países do sul da Europa, como Espanha, França, Itália 

e Portugal (Morchón et al., 2012). Estes autores (Morchón et al., 2012) documentaram 

que em 2011 a dirofilariose permanece endémica nos países do sul, mas também que 

houve disseminação da mesma para países do leste e centro da Europa, onde previamente 

só tinham sido documentados casos esporádicos de infeção (Figura 23).  



 

66 
 

 
Figura 23. Comparação da distribuição geográfica da dirofilariose na Europa entre 2001 

e 2011 (Morchón et al., 2012). Área endémica (vermelho), casos esporádicos 

documentados (rosa). 

Existem diversos fatores que exercem grande influência na manutenção de infeção 

em regiões endémicas e disseminação de D. immitis para novas áreas geográficas, tais 

como a presença e movimento de reservatórios microfilarémicos, assim como o aumento 

de cães que viajam de férias com os seus tutores ou a recolocação de cães (incluindo 

comércio) provenientes de regiões endémicas. Na Europa, os animais que são 

reservatórios de Dirofilaria (raposas e lobos) podem contribuir para a manutenção e 

aumento da dispersão da infeção. Outro fator fundamental é a presença de mosquitos 

vetores competentes, assim como a existência de condições climáticas adequadas ao seu 

desenvolvimento. Além disso, há que ter em conta a introdução de novas espécies de 

mosquitos numa nova área geográfica; Ae. albopictus, oriundo do sudeste de Ásia e 

Pacífico ocidental disseminou-se, nas últimas décadas, para a Europa, África e América. 

Esta rápida disseminação foi facilitada pelas redes de transporte internacional de pneus 

usados e de produtos de jardinagem, assim como pelo transporte acidental de mosquitos 

adultos oriundos de áreas afetadas que estavam isoladas (Morchón et al., 2012).  

Devido às alterações climáticas, como consequência do aquecimento global, os 

mosquitos vetores passam a ter mais condições adequadas ao seu desenvolvimento, como 

temperaturas que permitem alongar a estação em que há risco de transmissão de D. 

immitis e o desenvolvimento de larvas infeciosas no próprio vetor. Além disso, dá-se o 

aumento da distribuição geográfica dos mesmos. Por outro lado, há que ter em 

consideração as alterações de habitat e ecológicas, alterações no sistema de 

armazenamento de água, desenvolvimento de resistências a inseticidas e poluição. A 

2001 2011 
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construção de edifícios e a atividade humana em novas áreas representa um papel 

importante no aumento da densidade de potenciais hospedeiros competentes e 

proporciona um ambiente adequado para o desenvolvimento e proliferação de 

determinadas espécies de mosquitos; a construção de habitações em áreas não endémicas 

ou com baixa incidência, levam à disseminação e aumento da prevalência de Dirofilaria 

através da alteração da drenagem de água na terra e promoção de novas fontes de água 

aos domicílios (Morchón et al., 2012).   

Na RAM, a população de mosquitos aumenta durante a estação chuvosa e diminui ao 

longo da estação quente, isto é, a população de mosquitos adultos é menor desde julho 

até novembro (Santa-Ana et al., 2006). Tal deve-se ao facto de que durante a estação 

chuvosa existe mais água disponível em reservatórios/tanques, nas ribeiras e em vasilhas. 

A presença de larvas de D. immitis nos túbulos de Malpighi (L1) e na cabeça (L3) de Cx. 

theileri, indicam que esta espécie está envolvida de forma ativa como um vetor natural de 

Dirofilaria na ilha da Madeira. Outro estudo elaborado por Gouveia (2007), sobre os 

vetores da dirofilariose canina na ilha da Madeira, demonstra também que a precipitação 

mensal é a variável que mais afeta a abundância de Cx. theileri.  

Se forem comparados os métodos de estudo serológicos que existem para determinar 

a prevalência de infeção por D. immitis em gatos, os testes para a deteção de Ac anti-D. 

immitis detetam a infeção mais cedo, mas também podem resultar em mais falsos 

positivos; já os testes para a deteção de Ag de D. immitis detetam a infeção mais tarde, 

mas a obtenção de um resultado positivo confirma a infeção por D. immitis (Nelson & 

Couto, 2015; Montoya-Alonso & Carretón, 2016). 

Há algum tempo, a dirofilariose canina na Europa restringia-se a regiões do Sul e, até 

meados dos anos 1980, a área de maior endemicidade era o norte de Itália. No entanto, 

nos últimos anos tem-se vindo a considerar o risco da disseminação de Dirofilaria para 

áreas não endémicas, como consequência de alterações climáticas, movimento e 

recolocação de cães. Frequentemente, os tutores viajam com os seus animais para áreas 

endémicas e não endémicas e, no caso de viajarem com cães infetados por D. immitis, 

estes podem-se tornar transmissores de microfilárias aos mosquitos da região, tornando 

possível a propagação da infeção pela população canina (Genchi et al., 2014).  

Existem estudos retrospetivos que demonstram apenas “a ponta do iceberg” da 

dirofilariose no homem, isto é, áreas de grande endemicidade provavelmente apresentam 

maior frequência de infeções no homem do que é relatado na literatura. Tal pode estar 

relacionado como o facto de as manifestações clínicas passarem despercebidas ou serem 
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subdiagnosticados. Como tal, a dirofilariose no homem é considerada uma doença 

emergente em certas áreas, devido ao grande aumento do número de casos (a maioria são 

casos oculares/subcutâneos) descritos nos últimos anos. A ideia de que a dirofilariose no 

homem é pouco frequente e acidental, talvez não se verifica (Simón et al., 2012) pois, na 

presença de cães infetados e de vetores competentes, a transmissão para o homem poderá 

ocorrer (Silva & Langoni, 2009).  

Dos 11 concelhos que formam a RAM (incluindo o Porto Santo), apenas quatro 

(Machico, Porto-Santo, Santana e São Vicente) não foram representados neste estudo. O 

tamanho da amostra de gatos e a incorporação de animais com diferentes caraterísticas e 

concelhos de proveniência, permitiu-nos obter, com alguma confiança, aquilo que 

julgamos ser uma amostra representativa dos gatos da RAM, por forma a extrapolar os 

resultados para a população de gatos residentes na região.  

Neste estudo, de entre os cinco gatos positivos, quatro eram do concelho do Funchal 

(4/90; 4,4%) e um era proveniente de outro concelho (1/51; 2,0%) da região, 

concretamente de Câmara de Lobos. Tal pode ser explicado pelo facto de neste estudo, 

por motivos logísticos, o concelho do Funchal estar mais representado do que os restantes 

concelhos.  

No que diz respeito à idade dos animais positivos, verificou-se que os cinco gatos 

(100/139; 5,0%) apresentavam idade igual ou superior a 1 ano. Vieira et al. (2014), 

verificaram a associação entre grupo etário e positividade/prevalência, visto que cães 

mais velhos apresentaram maior prevalência de infeção por D. immitis do que cães mais 

jovens. Apesar destes resultados serem provenientes de um estudo de cães no centro de 

Portugal, não está excluída a hipótese de tal se verificar nos gatos. Neste estudo, apesar 

de os gatos com a idade acumularem exposição temporal ao parasita, não se verifica 

associação à idade, talvez pelo facto de muitos gatos terem recebido antiparasitários que, 

de algum modo, previnem o contacto com mosquitos ou são microfilaricidas. 

Dos cinco gatos positivos, três eram do sexo masculino (3/77; 3,9%) e dois do sexo 

feminino (2/64; 3,1%). Apesar de mais machos do que fêmeas serem diagnosticadas com 

dirofilariose (Beugnet & Halos, 2015), segundo a AHS (2014) não foi comprovada 

nenhuma predisposição sexual significativa em populações de gatos naturalmente 

expostos e os mosquitos vetores alimentam-se no hospedeiro qualquer que seja o sexo do 

mesmo. Quanto ao estado reprodutivo, dois dos positivos eram castrados (2/45; 4,4%) e 

três eram inteiros (3/96; 3,1%).  
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No que diz respeito à raça, neste estudo todos os gatos eram da raça europeu comum 

(133/141; 3,8%). Tal pode ser explicado pelo facto de neste estudo existirem muitos mais 

gatos com a raça europeu comum (133/141) na população total do que gatos de outras 

raças (Siamês e Persa).  

Quanto à pelagem, três dos cinco gatos positivos apresentam pelo curto (3/101; 3,0%) 

e um apresentava pelo médio (1/37; 2,7%).  

No que diz respeito ao tipo de habitat, a prevalência local mais elevada (3,8%) foi 

registada em gatos que viviam exclusivamente em ambiente externo ou misto (externo e 

interno) (4/104). Já a prevalência local mais baixa (2,9%) corresponde aos gatos 

exclusivamente de interior (1/34). Tal pode se dever ao facto de no estudo estarem 

presentes mais gatos com habitat exclusivamente exterior ou misto do que 

exclusivamente interior. Montoya-Alonso et al. (2017) demonstraram que os gatos que 

habitam no exterior e interior e em exclusivamente exterior apresentam uma 

seroprevalência superior, devido à possibilidade de estarem mais expostos aos mosquitos. 

Quanto à presença de VBD, verificou-se que em três dos cinco gatos positivos não 

havia suspeita de VBD (3/122; 2,5%) e que em dois gatos havia suspeita de VBD (2/19; 

10,5%). Estes últimos dois gatos apresentavam sinais clínicos gastrointestinais (anorexia 

e diarreia), respiratórios (dispneia), febre, icterícia e mucosas pálidas. No entanto, tendo 

em conta a natureza inespecífica das manifestações clínicas da dirofilariose em gatos 

(AHS, 2014), esta doença passa, muitas vezes, despercebida.  

Quanto à desparasitação externa, verificou-se que todos os cinco gatos positivos não 

estavam corretamente desparasitados a nível externo ou estavam parasitados (5/103; 

12,2%). Sabemos que a maioria dos desparasitantes externos utilizados não possui ação 

repelente de insetos, nem tão pouco ação microfilaricida, mas apenas inseticida, ação essa 

que não impede picadas de mosquitos. Contudo, a sua utilização, mesmo que irregular, 

pode significar que os tutores se preocupam mais com os seus gatos e que os mantêm 

mais bem tratados. Como tal, houve associação estatisticamente significativa entre não 

utilização de desparasitantes externos e positividade a D. immitis (p = 0,009).  

Também se verificou que, todos os cinco gatos positivos não estavam corretamente 

desparasitados a nível interno (5/123; 11,1%). Embora alguns (minoria neste estudo) dos 

desparasitantes internos não tivessem ação microfilaricida, a maioria tem essa ação, e isso 

pode ter contribuído para fazer a diferença, até porque estes tutores que desparasitam 

internamente também se preocupam mais com os seus gatos. Como tal, também houve 
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associação estatisticamente significativa entre não utilização de desparasitantes internos 

e positividade a D. immitis (p = 0,006).  

Apesar de alguns gatos (44/107; 41,1%) terem recebido profilaxia com lactonas 

macrocíclicas (eprinomectina e milbemicina oxima), o objetivo não era o de prevenir 

contra a infeção por D. immitis, mas sim contra outros ecto e/ou endoparaistas (que não 

especificamente D. immitis). Apesar de todos os cinco gatos positivos para D. immitis não 

terem recebido lactonas macrocíclicas (5/107; 7,9%), houve muitos outros que também 

não recebiam lactonas e isso terá contribuído para diminuir a percentagem de positivos 

entre os que não recebiam lactonas, o que esbateu ligeiramente a diferença de 

percentagens.  

Apesar de um dos cinco gatos positivos ser de rua e não ter tutor, os restantes quatro 

gatos tinham tutor, o que podemos concluir que ainda há um certo descuido por parte dos 

tutores da RAM.  
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VI. CONCLUSÃO

A prevalência real da infeção por D. immitis em gatos na RAM, entre setembro de 

2018 e janeiro de 2019, foi de 3,6%.  

Verificou-se que a não realização de desparasitações externa e interna podem ser 

consideradas fatores de risco, visto que, em todos os gatos positivos não era realizada 

profilaxia contra infeção por D. immitis, quer a nível externo, quer a nível interno. Além 

disso, o acesso ao exterior também pode ser considerado um fator que predispõe à infeção, 

uma vez que, embora não tenha havido confirmação estatística, dos cinco gatos que 

apresentaram resultados positivos, quatro (4/138; 3,8%) habitavam exclusivamente no 

exterior ou tinham livre acesso ao exterior (habitat misto). Também foi possível verificar 

que não havia uma administração continuada de desparasitantes, mas notou-se que os 

gatos que receberam desparasitantes não estavam infetados por D. immitis e estavam mais 

bem tratados.  

Como os vetores são sensíveis aos fatores climáticos (essencialmente humidade e 

temperatura) é possível prever, com alguma certeza, que num futuro próximo, as 

alterações climáticas vão ter, ainda, maior impacto no que diz respeito ao aumento de 

VBD. Além disso, o aquecimento global altera o desenvolvimento e sobrevivência da 

população de vetores e também a dinâmica de transmissão sazonal, tornando mais longo 

o período de atividade dos mosquitos, mais curto o desenvolvimento de estádios larvares,

aumentando a transmissão de VBD para novas regiões geográficas.

Do ponto de vista epidemiológico, a dirofilariose é considerada uma doença 

parasitária emergente nos animais e no homem. Alterações de curso rápido na distribuição 

e prevalência de reservatórios caninos (e não só) têm vindo a ser descritas em todo o 

mundo, e essas mudanças, por sua vez, alteram os parâmetros epidemiológicos no que diz 

respeito à dirofilariose nos gatos e no homem.  

Tendo em conta a prevalência real obtida na RAM, esta é merecedora de atenção. A 

comunidade médico-veterinária deve estar ciente da existência de dirofilariose em gatos 

na RAM e incluí-la nos diagnósticos diferenciais, quando um gato manifesta sinais 

respiratórios ou compatíveis com infeção por D. immitis. Como o tratamento muitas vezes 

pode ser fatal e/ou invasivo, achamos que devem ser adotadas medidas profiláticas nos 

gatos desta região, com fim da diminuição da morbilidade e mortalidade dos mesmos. 

Além disso, devem ser adotadas medidas profiláticas nas possíveis fontes de infeção, 

como em cães que sejam realojados ou que viajem para regiões com elevada prevalência 



 

72 
 

de infeção. Este estudo também poderá ser divulgado a outras regiões de Portugal, onde 

também se verifica um défice de informação, contribuindo assim para o estabelecimento 

de futuros programas profiláticos.  

É de notar que, onde quer que exista dirofilariose nos cães, há risco de transmissão de 

Dirofilaria para gatos, mas também para humanos.  
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VIII. ANEXOS

Anexo 1. Declaração de consentimento informado a ser assinada pelos tutores. 
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Anexo 2. Inquérito realizado aos tutores dos animais que frequentavam a SPAD. 
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Anexo 3. Instruções de uso do “kit” PetCheck Heartworm PF® (Idexx Laboratories; 
Westbrook, Maine, Estados Unidos da América).  
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Anexo 3. (Continuação). 
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Anexo 3. (Continuação). 
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Anexo 3. (Continuação). 
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