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A Dirofilariose, tambŽm chamada doen•a do Òverme do cora•‹o" Ž uma enfermidade
parasit‡ria cardiopulmonar de car‡cter zoon—tico e de evolu•‹o cr™nica, sendo que a
sua gravidade est‡ relacionada com a quantidade de vermes hospedados pelo
portador. A Dirofilaria immitis Ž o parasita mais difundido e clinicamente significativo
que acomete os c‹es, sendo sua distribui•‹o cosmopolita, e a preval•ncia maior em
regi›es de clima quente. A infec•‹o ocorre a partir da inocula•‹o de larvas no seu
terceiro est‡gio de desenvolvimento na pele dos c‹es, os hospedeiros definitivos,
pelos hospedeiros intermedi‡rios que s‹o mosquitos dos g•neros Cullex, Aedes e
Anopheles. As manifesta•›es cl’nicas podem comprometer o estado geral do
paciente, atravŽs do desenvolvimento de cardiopatias cr™nicas, les›es pulmonares,
cardiovasculares, renais e hep‡ticas, assim como altera•›es nos exames
laboratoriais. O objetivo desse trabalho Ž avaliar o perfil hematol—gico de c‹es,
atendidos no Hospital Veterin‡rio Sylvio Barbosa Cardoso (HVSBC) da Faculdade
de Veterin‡ria da Universidade Estadual do Cear‡ (UECE), infectados por Dirofilaria
immitis. Foram avaliados 48 hemogramas de pacientes atendidos pelo HVSBC da
Faculdade de Veterin‡ria (FAVET) da UECE, durante os anos de 2014 a 2019. As
amostras foram analisadas no Laborat—rio de Patologia Cl’nica Veterin‡ria da
FAVET/UECE. Foram avaliados os resultados dos par‰metros do eritrograma,
plaquetas, leucograma e prote’nas totais. Dos 48 animais, 22 deles eram machos e
26 f•meas. A idade variou de um a 15 anos, sendo que os animais eram de
diferentes ra•as. Dos pacientes avaliados, 20 (42%) apresentavam um quadro de
anemia. Segundo a literatura, essa altera•‹o ocorre devido ao trauma f’sico contra
as hem‡cias por conta da migra•‹o dos parasitas e bloqueio do fluxo sangu’neo,
levando a hem—lise. As microfil‡rias causam a redu•‹o das hem‡cias, da
concentra•‹o de hemoglobina e do valor do hemat—crito. AlŽm da anemia, outro
achado relevante foi a presen•a de rouleaux eritrocit‡rio em 31% dos casos que
geralmente est‡ associado a processos inflamat—rios devido ao aumento de
imunoglobulinas ou de fibrinog•nio, altera•›es relacionada a intensa resposta do
hospedeiro contra o parasita. Cerca de 45% dos animais apresentaram
trombocitopenia, possivelmente devido ˆ destrui•‹o imunomediada das plaquetas.
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J‡ a leucopenia foi um achado pouco frequente (10%), em compara•‹o com a
linfopenia que foi observada em aproximadamente 47% dos animais. Provavelmente
os linf—citos circulantes estavam sendo ativados e migrando para o tecido lesionado
no intuito de combater o agente etiol—gico. AlŽm disso, a hiperproteinemia esteve
presente em 37% dos c‹es e pode estar associada a quadros de glomerulopatias
em alguns animais. Portanto, as altera•›es nos par‰metros laboratoriais
encontradas foram condizentes com o quadro de dirofilariose canina, e devem ser
levadas em considera•‹o para o diagn—stico, progn—stico e tratamento dos animais.
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