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APRESENTAÇÃO 

 

O presente livro nasceu da necessidade de compilar temas e casos clínicos de 

âmbito loco regional relacionados à sanidade e clínica médica de cães e gatos. Nesse contexto, 

a obra tem como público alvo estudantes de medicina veterinária e médicos veterinários que 

procuram atualizações e relatos de caso nas mais variadas esferas da medicina veterinária. 

Cada volume foi planejado para fornecer subsídios importantes para o melhor entendimento 

de diversas doenças de etiologias diversas. Os trabalhos presentes nessa obra abrangem 

relatos de casos e revisões de literaturas embasadas e atualizadas, visando auxiliar o leitor a 

solidificar o conhecimento de enfermidades presentes na rotina médico-veterinária. 

Esperamos que o livro contribua com o crescimento pessoal e profissional de todos 

que procuram se atualizar em temas presentes na rotina clínica da medicina veterinária. 

 

Tenham uma boa leitura! 

 

Aline Maia Silva 
 

Breno Queiroz Pinheiro 
 

Glayciane Bezerra de Morais 
 

Tiago Cunha Ferreira 
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RESUMO 

No Brasil, o Rhipicephalus sanguineus é um dos principais vetores que 
transmitem os hemoparasitas Babesia sp., Ehrlichia sp. e Hepatozoon 
sp. que comumente afetam os cães. Por serem doenças endêmicas 
e terem um vetor em comum, há uma grande probabilidade de 
haver coinfecção de dois ou mais parasitas no mesmo animal. Em 
casos de baixa parasitemia ou dependendo da fase da doença, a não 
observação do parasita na corrente sanguínea em esfregaços 
sanguíneos não significa que o animal não possua a 
hemoparasitose, sendo importantes exames específicos como a 
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). O trabalho teve como 
objetivo verificar a coinfecção por Ehrlichia canis ou Babesia sp. 
através da PCR em cães diagnosticados com Hepatozoon sp. pelo 
esfregaço sanguíneo. Durante o período de 01 de abril a 18 de 
junho de 2019, no Laboratório de Patologia Clínica do Hospital 
Veterinário Metropolitano de Caucaia (HVM) foram selecionadas 
5 amostras de sangue de animais positivos para presença de 
gamontes de Hepatozoon sp. em esfregaços sanguíneos. As amostras 
desses animais foram submetidas a PCR para identificação de 
DNA de Ehrlichia canis e Babesia sp. De acordo com os resultados, 
100% dos cães com Hepatozoon sp. apresentavam coinfecção por 
Babesia sp. e 60% por Ehrlichia canis. Em cães positivos para 
hepatozoonose, é importante a realização do diagnóstico 
diferencial para Ehrlichia canis e Babesia sp. por meio da PCR, já que 
é alta a prevalência da coinfecção em cães por esses hemoparasitas, 
permitindo uma melhor intervenção terapêutica nos pacientes 
acometidos. 

  

  

 

USE OF POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) FOR THE 
DIAGNOSIS OF EHRLICHIA CANIS AND BABESIA SP. IN DOGS 
WITH HEPATOZOONOSIS 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In Brazil, Rhipicephalus sanguineus is one of the main vectors that 
transmit hemoparasites Babesia sp., Ehrlichia sp. and Hepatozoon sp. 
that commonly affect dogs. Because they are endemic diseases and 
have a common vector, there is a high probability of co-infection 
of two or more parasites in the same animal. In cases of low 
parasitemia or depending on the stage of the disease, failure to 
observe the parasite in the bloodstream in blood smears does not 
mean that the animal does not have hemoparasitosis, and specific 
tests such as the Polymerase Chain Reaction (PCR) are important. 
The aim of this study was to verify co-infection by Ehrlichia canis or 
Babesia sp. through PCR in dogs diagnosed with Hepatozoon sp. by 
the blood smear. During the period from April 1 to June 18, 2019, 
at the Clinical Pathology Laboratory of Hospital Veterinário 

http://lattes.cnpq.br/1304524070155243
https://orcid.org/0000-0002-0925-0319
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Keywords:  

Haemoparasites 

Molecular test 

Multiple infection 

Metropolitano de Caucaia (HVM) 5 blood samples from positive 
animals were selected for the presence of gametes of Hepatozoon sp. 
in blood smears. The samples of these animals were submitted to 
PCR to identify DNA from Ehrlichia canis and Babesia sp. According 
to the results, 100% of the dogs with Hepatozoon sp. co-infected 
with Babesia sp. and 60% by Ehrlichia canis. In dogs positive for 
hepatozoonosis, it is important to make the differential diagnosis 
for Ehrlichia canis and Babesia sp. through PCR, since the prevalence 
of coinfection in dogs by these hemoparasites is high, allowing for 
a better therapeutic intervention in affected patients. 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, os hemoparasitas são de grande relevância na medicina veterinária, onde 

os mais comuns são Hepatozoon sp., Ehrlichia sp. e Babesia sp. Esses parasitos são intracelulares 

obrigatórios, transmitidos aos cães por diferentes espécies de carrapatos, dentre eles os 

gêneros Amblyomma e Rhipicephalus (COSTA, 2011 apud SILVA, et al., 2014). 

Assim, a Erliquiose canina é uma patologia ocasionada pela bactéria gram negativa 

intracelular obrigatória Ehlichia sp. que pertence a ordem Rickettsiales e família 

Anaplasmataceae e, cuja transmissão do patógeno ao animal ocorre no repasto sanguíneo do 

carrapato. Geralmente, a mórula é observada nos leucócitos na fase aguda da infecção, mas 

em pequeno número e por um período curto de tempo (MENDONÇA, 2005). 

Já a Babesiose canina é causada por um parasita da classe Sporozoasida, família 

Babesiidae e gênero Babesia. Sua transmissão para o animal também feita pelo carrapato no 

repasto sanguíneo. A Babesia canis invade eritrócitos e se multiplica por fissão binária, 

formando dois ou quatro indivíduos, até que as hemácias se rompem liberando merozoítos, 

que vão parasitar outros eritrócitos (ALMEIDA, 2017).  

Ainda, o protozoário Hepatozoon sp., causador da patologia Hepatozoonose, 

pertence ao filo Protozoa, subfilo Apicomplexa, família Hepatozoidae, subordem Adeleorina 

(LASTA, 2008). Diferente de muitos patógenos protozoários e bacterianos transmitidos 

pelas glândulas salivares de vetores, a transmissão de Hepatozoon ocorre quando o hospedeiro 

definitivo, um invertebrado, que contém oocistos maduros, é ingerido pelo hospedeiro 

vertebrado (GREENE, 2015).  

O esfregaço sanguíneo é um dos principais diagnósticos para hemoparasitoses, pois 

quando observado o parasita incluso na célula sanguínea tem-se a confirmação que o animal 
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está positivo para a doença, porém, de acordo com Eiras et al. (2007), a ausência de 

parasitemia não indica ausência de infecção, devido a sua baixa sensibilidade, pela baixa 

parasitemia, podendo-se observar um resultado falso-negativo. Este se deve principalmente 

ao fato que durante a fase aguda, o parasita pode ser detectado no citoplasma de monócitos 

circulantes por um curto período de tempo. Os animais sobreviventes continuam infectados, 

mas o parasita não pode ser visto em esfregaços de sangue, que ainda é uma das principais 

formas de diagnóstico na rotina para detecção de hemoparasitas (MOREIRA, 2005). Os 

quadros clínicos apresentados por essas doenças, muitas vezes passam despercebidos, 

resultando em casos de insucesso de terapêutica adotada (AGUIAR, 2006 apud SOUSA, 

2012). 

Para solucionar o problema de baixa sensibilidade do esfregaço sanguíneo, outras 

técnicas como a PCR que é um método de diagnóstico direto em que são detectados 

fragmentos de DNA em amostras sanguíneas ou tecidos do hospedeiro. É um teste de alta 

especificidade e sensibilidade pois permite a detecção mesmo em baixas concentrações 

(ALMEIDA, 2017).  

Por serem endêmicos e terem o Rhipicephalus sanguineus como principal vetor em 

comum, é possível a coinfecção de mais de um desses hemoparasitas em um único animal. 

Assim, a simples observação de um único hemoparasita no esfregaço sanguíneo não exclui a 

possibilidade da existência dos outros, havendo a necessidade de mais uma técnica 

diagnóstica diferencial. 

Diante disso, este trabalho teve como objetivo avaliar a ocorrência da coinfecção 

por Ehrlichia canis ou Babesia sp, utilizando o diagnóstico molecular Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR) em animais positivos diagnosticados no esfregaço sanguíneo para 

Hepatozoon sp. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Amostras 

 

Durante o período de 01 de abril de 2019 a 18 de junho de 2019, no Laboratório 

de Patologia Clínica do Hospital Veterinário Metropolitano de Caucaia (HVM) foram 

selecionadas 5 amostras de sangue em Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético (EDTA) de cães, 

onde foram observados gamontes de Hepatozoon sp. intraleucocitários em esfregaços 

sanguíneos corados com panótico rápido (Fig. 01). 
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Após a avaliação hematológica, as amostras de sangue foram congeladas e enviadas 

ao Laboratório Oncells Biotechnology para análise através da PCR. 

 

Figura 1 - Foto de um gamonte de Hepatozoon sp. incluso no neutrófilo (seta) no esfregaço 
sanguíneo, corado com panótico rápido, microscopia óptica, aumento de 100x 

 

 

 Fonte: Autores, 2022. 

 

2.2 Extração de DNA 

 
No Laboratório Oncells Biotechnology as amostras de sangue foram distribuídas 

em duas aliquotas de 200 µl e 400 µl de sangue no microtubo de centrifugação. Nestas 

amostras foram adicionadas 300 µl de solução de lavagem e submetidas ao processo de 

centrifugação a 3.000 G por 1 minuto em centrifuga (GmClab®-Gilson), por 3 a 4 vezes, ou 

o suficiente para obtenção de um pellet branco, sendo descartado o sobrenadante gerado. 

No pellet formado foi adicionado 60 µl de solução com base em NaOH e incubado a 68°C 

por 10 minutos em termociclador (T100 © Bio- Rad) para a lise das células e obtenção do 

DNA. Logo após, foi adicionada 60 µl de solução com base TrisHCl, que tem a função de 

cessar o processo de lise alcalina. O total do produto adquirido cerca de 120 µl de DNA 

extraído, sendo utilizado 2 µl para cada teste. 
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2.3 PCR  

 
Para a PCR da Babesia foi utilizado o primer Piro F e Piro R (Tab. 01), onde o ciclo 

térmico se inicia com desnaturação inicial do DNA a 95ºC por 5 minutos, seguido de 40 

ciclos de desnaturação a 94ºC por 1 minuto, anelamento a 50ºC por 1 minuto e extensão a 

72ºC por 1 minuto e uma extensão final a 72ºC com 10 minutos. Na PCR para Ehrlichia foi 

usado primers Ebr6, Ebr5 e Ebr1 (Tab. 01), onde tem o ciclo térmico inicial de desnaturação 

a 94ºC por 10 minutos, seguido de 40 ciclos repetidos com as temperaturas de 94ºC por 30 

segundos, anelamento a 53ºC por 30 segundos e extensão a 72ºC por 1 minuto, finalizando-

se com um ciclo de extensão a 72ºC por 5 minutos.  

 
Tabela 1 - Sequência de primers (forward and reverse) usados na pesquisa com PCR de 

Babesia sp. e Ehrlichia sp. 

 

Fonte: Jojima (2008) e Duarte (2013). 

 

 

 

 

 

 

Microrganismo Primer 5’-3’ Amplificação 

Babesia sp. 

 

Piro F 

 

Piro R 

 

AGTCATATGCTTGTCTCA 

 

CCATCATTCCAATTACAA 
460pb 

Ehrlichia sp. 

 

Ebr6 

 

Ebr5 

 

CGA ACG CTG GCG GCA AG 

 

GGA GTG CTT AAC GCG TTA G 

 

840pb 

Ehrlichia canis 

 

Ebr1 

 

Ebr5 

 

CCT CTG GCT ATA GGA AAT TG 

 

GGA GTG CTT AAC GCG TTA G 

 

765pb 
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2.4 Eletroforese 

 

Finalizada a reação da PCR, 5 µl de tampão de corrida (6x) foi adicionado ao tubo 

de reação e 10 µl foram aplicados em gel de agarose 1,5% (Uniscience ®) submersos na 

solução tampão Tris Ácido Acético e EDTA (TAE) (QuatroG ®) em corrente elétrica de 65 

Volts. Em 30 e 60 minutos foi realizado a leitura dos geis sobre lampada UV (Transiluninator 

Benchtop UVP®) com comprimento de onda de 302 nanometros. Para leitura do gel foram 

utilizados marcadores de 100pb e 50pb (Invitrogen) para identificação da altura das bandas 

geradas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os resultados da Reação da Cadeia da Polimerase (PCR) (Figuras 2 

e 3), 100% dos cães com hepatozoonose apresentaram coinfecção com no mínimo 1 outra 

hemoparasitose e 60% com 2 hemoparasitoses, confirmando assim a presença da coinfecção 

destes hemoparasitas no mesmo animal, tanto como dois ou até com os três hemoparasitas 

(Tab. 02).  

 
Figura 2 - Gel de agarose com PCR amplificados para o gênero Babesia. Nota-se que a 

amplificação está na mesma altura de um controle positivo para Babesia sp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Laboratório OnCells Biotechnology. 
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Figura 3 - Gel de agarose com PCR amplificados para o gênero de Ehrlichia. Nota-se que o 
cão 4 está negativo e à amplificação do cão 3 está na mesma altura que o controle positivo 

para Ehrlichia canis. 
 

 

Fonte: Laboratório OnCells Biotechnology. 

 

Tabela 2 - Resultado do exame PCR para Ehrlichia canis e Babesia sp. dos cães com 
Hepatozoon sp. em esfregaços sanguíneos 

 
Cães com Hepatozoon sp. PCR Ehrlichia canis PCR Babesia sp. 

Cão 1 + + 

Cão 2 + + 

Cão 3 + + 

Cão 4 - + 

Cão 5 - + 

Fonte: Autores, 2022. 

 
Segundo Sousa (2012), a coinfecção de hemoparasitas é pouco estudada pelos 

pesquisadores, geralmente sendo a pesquisa feita direcionada a um parasita único ou a 

coinfecção apenas descrita na forma de relato clínico de um cão que apresenta múltiplos 

microrganismos infecciosos. De acordo com os resultados desta pesquisa, há uma grande 

relevância na questão da coinfecção, já que os animais diagnosticados com hepatozoonose 

pelo esfregaço sanguíneo, no exame de PCR se apresentaram 100% positivos para Babesia sp. 

e 60% foram positivos para Ehrlichia canis.  

A avaliação da coinfecção a partir de animais com Hepatozoon sp. se deveu ao fato 

deste hemoparasita apresentar uma alta prevalência no município de Caucaia-CE (SOUSA, 

2018). Casos de coinfecção desses hemopasasitas são frequentes por serem transmitidos por 

um mesmo vetor em comum, o Rhipicephalus sanguineus, consequentemente, o que é um 
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indício da probabilidade de haver uma infecção múltipla em um único animal. Outra 

explicação para essa coinfecção é fato de serem doenças endêmicas (SHAW, 2001).  

Trabalho realizado por Fernandes (2017) relata uma pesquisa de Hepatozoon sp., 

Ehrlichia sp., Babesia sp. e Anaplasma platys através da PCR em 95 cães anêmicos no município 

de Areia-PB, revela a incidência de coinfecção, na qual obtém-se em média 32,8% com dois 

hemoparasitas e 16,8% com três agentes simultâneos. Entre os animais infectados por três 

hemoparasitas, 56,3% foram positivos para Hepatozoon sp., Ehrlichia sp. e Babesia sp. 

A infecção concomitante com Hepatozoon sp., Ehrlichia sp. e Babesia sp. é descrita, em 

alguns artigos (SOUSA, 2012; ATTIPA, 2018; BAXARIAS, 2018), junto com Leishmania sp., 

demonstrando ser comum, principalmente com a Erliquiose. A utilização da PCR para 

Leishmania sp. tem relevância, já que em testes sorológicos, como Dual Path Platform (DPP) 

e Teste Imunoenzimático (ELISA), apesar de ser eficaz para o diagnóstico, pode ocorrer 

reação cruzada com outros hemoparasitos, como é visto no artigo de Barbosa (2015). 

O diagnóstico complementar pode melhorar na conduta terapêutica, visto que os 

quadros clínicos apresentados por essas doenças, muitas vezes passam despercebidos, 

resultando em casos de insucesso de terapêutica adotada (SOUSA, 2012). Como no caso do 

tratamento da Hepatozoonose que utiliza o antiprotozoário dipropionato de imidocarb, 

utilizado no tratamento da Babesiose, porém com a Erliquiose este medicamento não se 

mostra eficaz, uma vez que é ocasionado por uma bactéria, emprega-se o antibiótico de 

escolha doxiciclina. Alguns autores (BANETH, 2003 e GAVAZZA, 2003) já associam o 

dipropionato de imidocarb e doxiciclina para Hepatozoonose, alegando ter mais sucesso na 

terapêutica.  

 Uso rotineiro de técnicas diagnósticas mais sensíveis, como a PCR no rastreamento 

dos possíveis agentes envolvidos nos casos suspeitos de hemoparasitoses, para que os 

tratamentos possam ser mais eficazes, abrangendo todos os agentes envolvidos (OLIVEIRA, 

2015). 

O método de diagnóstico escolhido para esta pesquisa, a PCR, demonstrou-se 

eficaz na detecção da coinfecção em animais com hepatozoonose. A PCR é um teste 

molecular altamente sensível e específico para o diagnóstico da erliquiose canina, quando 

comparado com outros métodos para detecção dessa patologia (IQBAL et al., 1994), 

principalmente antes da soroconversão, apresentando diagnóstico precoce (SCOLAR e 

RAOULT, 1997).  
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No que se refere a babesiose, a PCR permite a possibilidade de detectar o agente 

mesmo em animais com baixa parasitemia, ressaltando a alta especificidade e sensibilidade 

do teste para esta hemoparasitose (JERICÓ, 2015).  

Como os microrganismos variam ou são infrequentes nos esfregaços sanguíneos, 

os métodos moleculares se constituem em testes mais sensíveis e específicos para a detecção 

de infecção (GREENE, 2015). 

 
4 CONCLUSÃO 
 
 

Em cães positivos para hepatozoonose, é importante a realização da avaliação de 

coinfecção com diagnóstico complementar para Ehrlichia canis e Babesia sp. por meio da PCR, 

considerando a alta prevalência da coinfecção em cães por esses hemoparasitas, permitindo 

um diagnóstico completo e a instituição de uma terapêutica adequada dos pacientes 

acometidos. 
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RESUMO 

A Leishmaniose é uma patologia infecciosa, que acomete o homem 
e os animais. É causada por protozoários do gênero Leishmania, 
transmitidos através de vetores flebotomíneos infectados. Possui 
sinais clínicos inespecíficos e lesões atípicas dessa patologia ainda 
são pouco relatadas, fazendo-se necessários diagnósticos 
diferenciais. O objetivo desse trabalho foi relatar um caso atípico 
de leishmaniose em um canino, macho, apresentando como sinal 
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Palavras-chave:  

Leishmaniose visceral  

Lesões atípicas  

Diagnóstico diferencial  

clínico uma estrutura nodular em região peniana. Foi atendido em 
um Hospital Veterinário privado de Fortaleza, um canino, da raça 
Pug, de um ano de idade, com uma estrutura nodular em região 
peniana. O exame citopatológico da região peniana do animal 
revelou amostra com alta celularidade, constituída por neutrófilos 
não degenerados e células da mucosa peniana sem atipia celular. 
Presença marcante de macrófagos epitelióides repletos de 
amastigotas de Leishmania sp, apresentando o diagnóstico citológico 
compatível com leishmaniose e reação inflamatória crônica ativa.  

  

  

 

CITOPATOLOGICAL FINDINGS OF AMASTIGOTA OF 
LEISHMANIA SPP. IN PENIAN REGION OF A CANINE: CASE 
STUDY 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  

Visceral leishmaniasis 

Atypical lesions 

Differential diagnosis 

 
Leishmaniasis is an infectious disease that affects humans and 
animals. It is caused by protozoa of the genus Leishmania, 
transmitted through infected sand fly vectors. It has nonspecific 
clinical signs and atypical lesions of this pathology are still poorly 
reported, making differential diagnoses necessary. The objective of 
this study was to report an atypical case of leishmaniasis in a male 
canine, presenting as a clinical sign a nodular structure in the penile 
region. A one-year-old Pug canine, with a nodular structure in the 
penile region, was treated at a private Veterinary Hospital in 
Fortaleza. The cytopathological examination of the penile region 
of the animal revealed a sample with high cellularity, consisting of 
non-degenerated neutrophils and penile mucosa cells without 
cellular atypia. Marked presence of epithelioid macrophages filled 
with Leishmania sp amastigotes, presenting a cytological diagnosis 
compatible with leishmaniasis and active chronic inflammatory 
reaction. 
 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
A Leishmaniose é uma patologia infecciosa de caráter zoonótico, distribuída 

mundialmente (ALVARENGA et al., 2010).  É causada por protozoários do gênero 

Leishmania, que são parasitas intracelulares obrigatórios. A transmissão se dá por meio de 

vetores flebotomíneos infectados e possui um amplo aspecto de manifestações clínicas, 

variando de acordo com a espécie envolvida (WHO, 2010).  

É considerada um grave problema de saúde pública no mundo e reconhecida pela 

Organização Mundial de Saúde como uma das dezessete doenças tropicais negligenciadas 

(WHO, 2014). No Brasil as variedades mais encontradas são a Leishmaniose Tegumentar 
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Americana (LTA) e a Leishmaniose Visceral (LV). O Nordeste Brasileiro é uma das regiões 

que possui alta prevalência de leishmaniose visceral humana e canina no país (Bavia et al. 

2005).  

A LTA atualmente pode ser detectada tanto no ambiente silvestre quanto 

periurbano (COELHO, 2010). Acerca da transmissão de LTA no Brasil, as principais 

espécies de flebotomíneos envolvidas são: Lutzomyia flaviscutetta, L. whitmani, L. umbratilis, L. 

intermédia, L.wellcomei, L. migonei, L. neivai e L. fischeri. Segundo Rangels e Lainson (2003), essas 

espécies de flebotomíneos são definidas como vetores por atenderem aos critérios que 

atribuem a uma espécie a competência vetorial. Os ciclos de transmissão da LTA variam de 

acordo com a diversidade de espécies de parasitos, vetores, reservatórios e hospedeiros. 

A LV, por sua vez, é uma antropozoonose, causada pela Leishmania infantum ou L. 

chagasi, que é o principal agente da LV nos cães e humanos (HARHAY et al., 2011). A doença 

é transmitida de um hospedeiro infectado para um hospedeiro suscetível por intermédio do 

flebótomo hematófago pertencente à família dos flebotomíneos, o Lutzomyia longipalpis 

(DEANE e DEANE, 1954). Este vetor é conhecido popularmente por mosquito-palha, 

birigui ou tatuquiras e se constitui no principal vetor brasileiro (COSTA, 2011).  

A apresentação clínica da LV é variada, podendo ser assintomática, 

oligossintomática ou sintomática. Os sinais clínicos mais frequentes na leishmaniose visceral 

canina (LVC), incluem dificuldade locomotora, perda de peso, polidipsia, apatia, anorexia, 

êmese, diarreia, polifagia, epistaxe e melena. Dentre os achados de exame físico, merecem 

destaque a linfoadenomegalia, caquexia, hipertermia, esplenomegalia, uveíte e conjuntivite 

(SALZO, 2008). 

Mesmo considerando que não há sinais clínicos patognomônicos para leishmaniose, 

alguns relatos se destacam em relação aos sinais clínicos apresentados, a saber: Marinho et al. 

(2017), relataram um cão naturalmente infectado por Leishmania spp. com ulceração no terço 

médio da língua; Eguchi et al.  (2017), observaram um caso de leishmaniose visceral canina 

com ceratoconjuntivite nodular como queixa exclusiva do proprietário; Santos et al. (2017), 

relataram a detecção de formas amastigotas de Leishmania spp. através de citologia conjuntival; 

Feraz et al. (2017), observaram características citológicas de uma efusão pleural de um cão 

contendo formas amastigotas de Leishmania; e Martins (2016), que relatou citologia esfoliativa 

da conjuntiva e do sangue periférico positivo para LVC mesmo com testes sorológicos e 

parasitológicos sanguíneos totais negativos.  
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Os relatos dessas manifestações clínicas incomuns de leishmaniose são importantes 

para que se dissemine o conhecimento sobre a doença. Desta forma, o objetivo desse 

trabalho foi relatar um caso atípico de leishmaniose em um canino, macho, apresentando 

como sinal clínico uma estrutura nodular em região peniana.  

 
2 METODOLOGIA 
 
                

Um canino, da raça Pug de um ano de idade foi atendido em um Hospital 

Veterinário privado em Fortaleza, apresentando uma estrutura nodular em região peniana, 

medindo aproximadamente 1 cm de diâmetro (Fig. 01), com aparecimento cerca de duas 

semanas antes do atendimento. O tutor informou ainda que o animal se apresentava apático, 

com anorexia, episódios esporádicos de êmese esporádico e lambedura excessiva em região 

peniana, que apresentava descamação na pele, nas regiões dos dígitos, no abdômen e nas 

dobras cutâneas do focinho, além de bastante prurido. O paciente encontrava-se com 

controle de ectoparasitas, vermifugação e vacinas em dia, assim como a vacinação anti-

Leishmania. No exame físico, o animal se encontrava com hipertermia, à temperatura de 

39,9° C, dor abdominal em região de fígado e baço, linfonodos poplíteos reativos e mucosas 

normocoradas.  

Posteriormente, foram solicitados hemograma completo e dosagens bioquímicas de 

alanina aminotransferase e creatinina, para avaliação da condição de saúde do animal. 

Realizou-se ainda o exame citopatológico do nódulo, utilizando uma escova vaginal, 

coletando material na lesão ulcerada na extremidade do pênis. Também foi solicitada 

ultrassonografia abdominal total.   

Após os resultados dos exames solicitados, foi solicitada sorologia com diluição 

total pelos métodos de ensaio imunoenzimático (ELISA) e da reação de imunofluorescência 

indireta (RIFI).  

A suspeita inicial, considerando o exame físico e aspecto morfológico da lesão, foi 

de tumor venéreo transmissível (TVT), apesar de o tutor ter relatado que não houve cópula 

e nem acesso à rua do mesmo, ou que o animal tivesse sofrido algum trauma naquela região. 
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Figura 1 - Estrutura nodular em região peniana de um cão da raça pug atendido em um 
Hospital Veterinário privado em Fortaleza 

 
Fonte: Autores, 2022. 

 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

 A leishmaniose possui sinais clínicos inespecíficos, porém, por sua preferência por 

macrófagos, o parasita se concentra em órgãos que tenha maior quantidade destas células, 

como baço, fígado e medula óssea (MOREIRA, 2012). Considerada como uma síndrome 

geral inespecífica, de instalação insidiosa e evolução progressiva (GREENE, 2006), a 

leishmaniose apresenta como sinais clínicos típicos a perda de peso, apatia e, em alguns casos, 

anorexia e febre, além das alterações dermatológicas (SALZO, 2008) e inflamação de órgãos 

linfoides (FERNÁNDEZ-COTRINA et al., 2012).  

O animal do presente relato apresentou como principal alteração clínica a lesão 

nodular na região peniana. Após o flebotomíneo fazer seu repasto sanguíneo ocorre uma 

reação inflamatória, como resposta do sistema imune contra as formas promastigotas de 

Leishmania spp inoculadas, portanto sugere-se que o aparecimento da lesão tenha sido por 

parasitismo direto. 

As alterações hematológicas (Tabela 01) do animal do presente estudo revelaram 

discreta anemia com anisocitose, achado já relatado em diferentes estudos que demonstraram 

a presença de discreta anemia normocítica e normocrômica em animais infectados por 

Leishmania sp. (BRAZ et al., 2015; IKEDA-GARCIA et al., 2003 e 2008). Tal alteração pode 
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apresentar diferentes causas, considerando animais com leishmaniose, incluindo hipoplasia 

medular, aumento do sequestro esplênico, eritrólise e hemorragias decorrentes da 

trombocitopenia (BRAZ et al., 2015). 

O animal apresentou ainda hiperproteinemia, que normalmente é atribuída à 

ativação de linfócitos B e consequente produção elevada de anticorpos (γ-globulina) (Ikeda-

Garcia et al. 2003) e uma discreta trombocitopenia, que provavelmente decorre da vasculite 

por depósito de imunocomplexos, como relatado por Bush (2004), além de distúrbios de 

trombocitopoiese, aumento na destruição plaquetária (BRAZ et al., 2015) ou presença de 

imunoglobulinas anti-plaquetas (CIARAMELLA et al., 2005; TERRAZANO et al., 2006). 

Observou-se ainda rouleaux eritrocitário, que ocorre provavelmente devido ao aumento da 

concentração de proteínas plasmáticas, como fibrinogênio e imunoglobulinas (THRALL, 

2007; FELDMAN et al., 2000) (Tab. 01).  

 
Tabela 1 - Eritrograma e contagem de plaquetas de um cão da raça pug, atendido no 

Hospital Veterinário Adrissevet em Fortaleza, apresentando uma estrutura nodular em 
região peniana 

 

PARÂMETRO RESULTADOS REFERÊNCIAS 

Eritrócitos (/mm³) 5.060.000 5,5-8,5 (milhões/mm³) 

Hemoglobina (g/dl) 10.7 12,0 – 18,0 g/dl 

Hematócrito (%) 32.0 37-55% 

V.G.M.(fl) 63.2 60,0-77,0 fL 

C.H.G.M.(%) 33.4 32-36% 

Plaquetas 140.000 200.000-500.000 
(mil/mm³) 

Observações: 

Hemácias.: rouleaux eritrocitário e discreta anisocitose. 

Plaquetas.: observados agragados plaquetários e 
plaquetas gigantes. 

6,0-8,0 g/dL 

 
Fonte: Autores, 2022. 

 
              

Observou-se ainda uma leucocitose por neutrofilia, podendo estar relacionado à 

reação inflamatória e/ou infecciosa (THRALL, 2007; GARCIA-NAVARRO, 2005). Alguns 

estudos ainda relatam que a fase inicial da leishmaniose induz leucocitose associado à 

neutrofilia e em estágios mais avançados, pode-se observar leucopenia com linfopenia 

(BOURDOISEAU et al., 1997). Os exames bioquímicos, por sua vez, se mantiveram dentro 

dos limites da normalidade para a espécie.  

 

 



Tópicos em Sanidade de Cães e Gatos, Volume 2 

 

 
 

23 

Tabela 2 - Leucograma de um cão da raça Pug de um ano de idade atendido no Hospital 
Veterinário Adrissevet em Fortaleza, apresentando uma estrutura nodular em região 

peniana 
 

PARÂMETRO RESULTADOS REFERÊNCIAS 

Leucócitos (/mm³) 21.200 6,0 - 17,0 (mil/mm3) 

Segmentados 77/16.324 
60 - 77% / 3.000 - 11.500 

mil/mm3 

Observações: 

Leucócitos.: sem alterações morfológicas. 

Plasma.: normal 
- 

 
Fonte: Autores, 2022. 

 
 

Na ultrassonografia abdominal total foi observada hepatomegalia, que se deve 

principalmente a multiplicação dos parasitas, que se desenvolvem nos tecidos hepáticos no 

interior de macrófagos, levando a alterações inflamatórias (NOLI, 1999; SONODA et., al, 

2013 e MILLER et.al., 2013). Além disso, foi observada esplenomegalia, que pode acontecer 

em casos com infiltrado inflamatório crônico e elevada densidade de parasitos (REIS et al., 

2009). Tais achados estão em concordância com os resultados obtidos por Ciaramella et al. 

(1997), que observaram o comprometimento do baço como lesão comum em cães 

sintomáticos para LVC.  

No presente caso foi observado ainda cistite e microcálculos vesicais. Nesse caso, 

é importante ressaltar que a leishmaniose geralmente causa imunossupressão, levando a 

outras enfermidades oportunistas, como cistites, piodermites, pneumonias bacterianas, entre 

outras (FOGANHOLI, 2011). 

O exame citopatológico da região peniana revelou amostra com alta celularidade. 

Havia presença marcante de macrófagos epitelióides, repletos de amastigotas de Leishmania 

sp., que também foram observados de forma livre na lâmina, além de neutrófilos íntegros e 

células da mucosa peniana sem atipia celular (Fig. 02), achados compatíveis com leishmaniose 

e reação inflamatória crônica ativa. Ferrer (2002) e Neves (2002) relataram que a inflamação 

granulomatosa é comum em animais com LV, e esta se caracteriza pela infiltração e/ou 

proliferação de macrófagos, linfócitos, histiócitos, acometendo principalmente linfonodos, 

baço e fígado. Quando se instala em órgãos linfoides há proliferação de linfócitos B, 

plasmócitos e histiócitos, resultando em linfoadenomegalia generalizada e 

hepatoesplenomegalia.  
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É importante destacar que o aparecimento da lesão nodular no pênis é uma forma 

pouco frequente de ser encontrada na rotina médica veterinária. Desta forma, é fundamental 

que se tenha o diagnóstico diferencial citopatológico para determinar se a causa da lesão é de 

origem inflamatória, neoplásica ou infecto-parasitária (BRAZ et al., 2016). 

 
Figura 2 - Amostra citopatológica evidenciando formas amastigotas de Leishmania spp. 

(círculo vermelho), neutrófilos (seta preta) e células de mucosa peniana (seta vermelha) do 
paciente atendido no Hospital Veterinário privado de Fortaleza 

 
Fonte: Autores, 2022. 

 
 

A sorologia com diluição total pelo método de ensaio imunoenzimático (ELISA) e 

a reação de imunofluorescência indireta (RIFI) são provas sorológicas que expressam a 

quantidade de anticorpos circulantes, sendo as mais utilizadas em inquéritos de saúde pública 

(BRASIL, 2006; FEITOSA et al., 2000). O animal do presente estudo foi reagente à RIFI em 

diluição 1:160 e reagente ao ELISA, diminuindo a chance de falsos-positivos conforme 

relatado em outros estudos. 

         Apesar do animal ter sido vacinado contra a leishmaniose, a vacina não 

protege 100% dos animais, portanto alguns animais vacinados podem adquirir a doença 

(HERTAPE CALIER, 2016). Em diversos casos, a ausência de proteção vacinal ocorre 

devido à administração inadequada ou também devido à quantidade insuficiente de antígeno 

na vacina. Mais frequentemente, um animal pode apenas falhar para desencadear uma 

resposta imune eficiente, sendo um processo biológico, a proteção conferida nunca é 
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absoluta ou igual para os animais vacinados, uma vez que a resposta imune é influenciada 

por um grande número de fatores genéticos e ambientais. Outro tipo de falha vacinal ocorre 

quando a resposta imune normal está suprimida (TIZARD, 2014). 

Iniciou-se então o tratamento para leishmaniose visceral com uso da miltefosina 

2% (28 dias), domperidona 1mg/ml (30 dias) e alopurinol 15 mg/kg (uso contínuo). De 

acordo com os estudos de (SOLANOGALLEGO, 2009; LARSSON E LUCAS, 2016; 

MIRÓ et al., 2009) o alopurinol, por ser uma droga leishmaniostática, é usada para cessar a 

multiplicação do protozoário. Nogueira (2015) relatou que o alopurinol possui uma ação 

efetiva quando combinada com outras medicações e é usada de maneira contínua, pois com 

a sua interrupção, as recidivas do quadro clínico são frequentes.  A domperidona, por sua 

vez, possui ação imunomoduladora e tem sido eficaz no controle e redução dos sinais clínicos 

de cães com LVC (GÓMEZ-OCHOA et al., 2007).  

A marbofloxacina 27,5mg (30 dias) também foi recomendada, e é utilizada como 

um imunomodulador, para reforçar a imunidade do hospedeiro (sabendo-se que a imunidade 

do mesmo está intimamente ligada à presença dos sinais clínicos). A miltefosina, um 

leishmanicida, tornou-se uma importante droga no tratamento de LVC, sendo atualmente 

considerado como o medicamento de maior eficácia para diminuir a carga parasitária do 

protozoário (NOGUEIRA, 2015). Possui um diferente modo de ação, com base em uma 

atividade antiparasitária direta e não dependendo de sistema imunológico funcional, além de 

possuir uma facilidade em sua administração, por via oral, e baixa toxicidade (MIRÓ et al., 

2009), com sua eficácia clínica e laboratorial já relatada em diferentes estudos (WOERLY et 

al., 2009; MIRÓ et al., 2009; ANDRADE et al., 2011).  

Recomendou-se também o uso de coleira repelente e spray de citronela, que 

segundo Gontijo e Melo (2004), atuarão como estratégia de prevenção contra o flebotomíneo 

hematófago Lutzomyia longipalpis. Camargo-Neves et al. (2004) afirmaram ainda que o uso de 

coleiras impregnadas com deltametrina, além de ser uma proteção individual, ajuda na saúde 

pública quando usadas de forma integral e contínua.  

Ranitidina 15/ml (30 dias) e sucralfato 1g (15 dias) foram indicados como 

protetores gástricos, sendo inibidores da bomba de prótons, são os medicamentos mais 

amplamente utilizados para suprimir a secreção ácida gástrica, sendo comum a sua utilização 

na profilaxia da doença ulcerosa devido ao uso concomitante de diversos medicamentos 

(METZ, 2000).  
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Recomendou-se ainda o uso de ração urinária e homeopatia a base de Sarsaparilla, 

Clematis erecta, Ocimum canum, Petroselinum, Lycopodium, Chimaphila umbellata, Causticum, 

Colibacilinum (30 dias) para a cistite e microcálculos vesicais. A Homeopatia vem sendo usada 

com eficácia em diferentes patologias (BENEZ, 2004). 

Para a dermopatia foi solicitado ao tutor que realizasse banhos com shampoo à base 

de clorexidina a 3% (a cada três dias, durante quinze dias) e uma solução hidratante com óleo 

de macadâmia, ceramidas e silicone, após o banho com o shampoo. Para as êmeses 

esporádicas, recomendou-se ondansetrona 8mg (3 dias).  

Após o tratamento, o animal apresentou uma melhora clínica significativa, não 

apresentando mais apatia, não sendo observado anorexia e nem êmeses esporádicas, segundo 

relato do tutor. Além disso, não foram observadas quaisquer alterações dermatológicas 

evidentes. Os linfonodos poplíteos apresentaram-se não reativos, o animal estava 

termoregular e não apresentava mais dor abdominal. Por fim, após o devido tratamento, 

houve uma regressão da estrutura nodular do pênis (Fig. 03). 

 
Figura 3 - Pênis de paciente canino atendido no Hospital Veterinário privado em 

Fortaleza, seis meses após o tratamento instituído para leishmaniose, mostrando completa 
regressão da lesão incialmente apresentada 

 
Fonte: Autores, 2022. 
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4 CONCLUSÃO 
 
 

A leishmaniose visceral canina é uma doença que gera diferentes manifestações 

clínicas em cães, sendo fundamental o uso de técnicas diagnósticas complementares que 

permitam uma avaliação minuciosa e diferenciação de outras lesões como a citopatologia, 

em casos de lesões nodulares atípicas.  
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RESUMO 

As hemoparasitoses são, em sua maioria, doenças transmitidas por 
vetores hematófagos distribuídos amplamente no mundo e que 
possuem grande importância na rotina da clínica médica de cães e 
gatos. O método de esfregaço sanguíneo é de suma importância no 
diagnóstico de hemoparasitas e microfilárias, tendo em vista que 
esses achados podem ser observados ocasionalmente na rotina do 
laboratório veterinário, servindo como método de diagnóstico 
complementar dessas enfermidades. Com isso, o objetivo deste 
presente trabalho foi realizar um estudo retrospectivo de 
levantamento de hemoparasitas e microfilárias em laboratório 
veterinário de análises clínicas no município de Fortaleza, Ceará. 
Os dados foram obtidos a partir da investigação de laudos de 
hemogramas de cães que apresentaram hemoparasitas e 
microfilárias na revisão de esfregaços sanguíneos avaliados à 
microscopia óptica no aumento de 100x. Os laudos de 
hemogramas foram analisados e registrados em planilha, separando 
os animais com e sem hemoparasitas. Foram analisados 3.190 
laudos, desses 116 (3,63%) foram positivos para algum 
hemoparasitas, onde 93 (76,86%) apresentaram gamontes de 
Hepatozoon spp., 23 (19,01%) microfilárias, 04 (3,31%) trofozoítos 
de Babesia spp. e 01 (0,83%) mórula de Ehrlichia spp. Quanto ao 
gênero dos animais desse estudo, as fêmeas foram as que mais se 
apresentaram positivas para algum hemoparasitas. Quanto à faixa 
etária, animais de todas as idades podem ser infectados por algum 
hemoparasitas, contudo, animais adultos de um a dez anos de 
idades e animais com menos de um ano de idade são os mais 
propícios a se contaminarem, respectivamente. Conclui-se que as 
hemoparasitoses são patologias cada vez mais presentes na rotina 
da clínica médica veterinária na cidade de Fortaleza. A análise do 
esfregaço sanguíneo é muito importante no auxílio do diagnóstico 
dessas enfermidades, devido este método possuir alta 
especificidade e aos hemoparasitos poderem ser encontrados 
eventualmente nas lâminas. 

  

  

 

SURVEY OF HEMOPARASITOSIS AND MICROFILARIA 
DIAGNOSED IN DOGS EVALUATED IN A VETERINARY 
CLINICAL ANALYSIS LABORATORY IN THE CITY OF 
FORTALEZA 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hemoparasites are, for the most part, diseases transmitted by 
hematophagous vectors widely distributed in the world and that 
have great importance in the routine of the medical clinic of dogs 
and cats. The blood smear method is extremely important in the 
diagnosis of hemoparasites and microfilariae, considering that 
these findings can be occasionally observed in the routine of the 
veterinary laboratory, serving as a complementary diagnostic 
method for these diseases. Thus, the aim of this study was to carry 
out a retrospective survey of hemoparasites and microfilariae in a 
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veterinary laboratory for clinical analysis in the city of Fortaleza, 
Ceará. Data were obtained from the investigation of hemogram 
reports of dogs that had hemoparasites and microfilariae in the 
review of blood smears evaluated by optical microscopy at 100x 
magnification. The hemogram reports were analyzed and 
registered in a spreadsheet, separating the animals with and without 
hemoparasites. A total of 3,190 reports were analyzed, of which 
116 (3.63%) were positive for some hemoparasite, where 93 
(76.86%) had hepatozoon spp. gammons, 23 (19.01%) 
microfilariae, 04 (3.31%) trophozoites from Babesia spp. and 01 
(0.83%) morula of Ehrlichia spp. As for the gender of the animals 
in this study, females were the most positive for some 
hemoparasite. As for the age group, animals of all ages can be 
infected by some hemoparasite, however, adult animals from one 
to ten years old and animals under one year of age are the most 
likely to become infected, respectively. It is concluded that 
hemoparasitosis are pathologies that are increasingly present in the 
routine of the veterinary medical clinic in the city of Fortaleza. 
Blood smear analysis is very important to aid in the diagnosis of 
these diseases, because this method has high specificity and 
hemoparasites can be found occasionally on the slides. 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
A aquisição de animais de companhia tem crescido nos últimos anos. Com isto, 

observa-se uma crescente interação psicossocial entre o homem e o animal. Neste novo 

contexto, uma atenção especial é levantada devido à elevada percentagem de doenças que 

afetam os animais de companhia e apresentam potencial zoonótico (SILVEIRA et al., 2019). 

As hemoparasitoses, em sua maioria, transmitidas por vetores hematófagos, são 

doenças de distribuição mundial com grande importância na clínica médica veterinária e para 

saúde pública (SANTOS et al., 2018). São patologias com elevada casuística na rotina da 

clínica de pequenos animais, sendo causadas por bactérias, protozoários e/ou a associação 

de ambos que acometem as células sanguíneas, como hemácias, leucócitos ou plaquetas 

(FERRAZ et al., 2020).  

Os carrapatos ixodídeos, artrópodes hematófagos, são os principais vetores 

transmissores de hemoparasitoses em cães, tendo o Rhipicephalus sanguineus como espécie mais 

importante para o ciclo dessas doenças. Acometem cães principalmente de áreas urbanas, 

contudo, outros gêneros como Amblyoma e Anocentor também têm demonstrado 
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importância significativa no ciclo biológico dessas patologias (TORRES et al., 2004; 

BOWMAN e NUTTAL, 2008; HARRUS e WANER, 2011). 

Dentre as hemoparasitoses, a erliquiose canina é considerada uma das principais 

hemoparasitoses que acometem os cães no Brasil, sendo causada pela bactéria Erlichia canis e 

transmitida principalmente pelo carrapato Rhipicephalus sanguineus (MOTA et al., 2019). O 

diagnóstico pode ser feito através da visualização de mórulas intraleucocitários em esfregaços 

de sangue total ou de sangue periférico, bem como através de reação em cadeia da polimerase 

(PCR), em testes sorológicos e em reação de imunofluorescência indireta (FARIA et al., 2010; 

SÁ et al., 2018). 

A hepatozoonose canina, por sua vez, é causada por protozoários do gênero 

Hepatozoon. É uma patologia cada vez mais comum na rotina clínica e que tem sido 

diagnosticada em animais de todas as idades, ocorrendo eventuais recidivas em situações de 

imunodepressão (FROTA, 2016). O diagnóstico é realizado principalmente pela observação 

de gamontes intracitoplasmáticos em esfregaços sanguíneos, porém outros métodos como 

imunofluorescência indireta ELISA e PCR também podem ser utilizados (CAEIROS, 2012). 

Ainda na classe dos protozoários, há a babesiose canina, causada pelo protozoário 

do gênero Babesia. Este protozoário tem tropismo por eritrócitos, sendo a observação de 

trofozoítos intraeritrocitários em esfregaços de sangue um método de diagnóstico para 

babesiose canina, assim como exames sorológicos e PCR (DANTAS e TORRES 2008; 

OLIVEIRA, 2015). 

Dentre os parasitas encontrados em cães, as microfilárias, que são liberadas na 

circulação sanguínea pelos helmintos nematoides Dirofilaria immitis e Dipetalonema reconditum, 

são transmitidas por mosquitos dos gêneros Culex, Aedes e Anopheles. A Dirofilaria immitis, 

conhecida como “verme do coração”, é a principal causadora de filaremia nos cães 

(BOWMAN, 2010). A presença de microfilárias pode ser identificada através de esfregaços 

sanguíneos, todavia o diagnóstico definitivo para Dirofilaria immitis depende da associação dos 

sinais clínicos e anamnese com outros exames complementares como radiografia torácica e 

ecocardiograma para identificação de nematóides adultos de Dirofilaria, detecção de antígeno, 

entre outros (NELSON et al., 2020). 

O esfregaço sanguíneo se mostra, por tanto, uma técnica de suma importância no 

diagnóstico de hemoparasitas e microfilárias, tendo em vista que os achados observados 

ocasionalmente na rotina do laboratório veterinário, indicam, identificam e amparam o 

diagnóstico dessas enfermidades. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi realizar um 

levantamento de hemoparasitas e microfilárias diagnosticadas em esfregaços sanguíneos de 
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cães em um laboratório veterinário de análises clínicas, localizado no município de Fortaleza, 

Ceará. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

O estudo foi realizado pela análise retrospectiva de laudos de hemogramas 

realizados em laboratório veterinário de análises clínicas, localizado no município de 

Fortaleza, no período de agosto de 2020 a março de 2021.  

Para obtenção dos dados foram analisados 3.190 laudos de hemogramas de cães e 

as informações obtidas foram colocadas em planilha, identificando-se os animais com e sem 

hemoparasitoses. Posteriormente, entre os animais positivos foram descritas as espécies de 

parasitos observados, como também foram avaliados quantitativamente os animais 

parasitados quanto à faixa etária e gênero.  

De acordo com os dados selecionados, foram definidos como positivos os cães que 

apresentaram em esfregaço sanguíneo a presença de gamontes de Hepatozoon spp 

intraleucocitários, microfilárias sp., trofozoítos de Babesia spp intraeritrocitários e/ou mórula 

de Ehrlichia spp intraleucocitária (Fig. 01). 

 
Figura 1 - Fotomicrografia, esfregaço de sangue total, 100x. A) Gamontes de Hepatozoon 
spp. (Seta) intracitoplasmáticos em leucócitos. B) Microfilária. C) Trofozoítos de Babesia 

spp. (Seta) intracitoplasmáticos em hemácias. D) Mórula de Ehrliquia spp.  (Seta) 
intracitoplasmáticas em leucócito 

 

 
 

Fonte: ABBALAB Diagnóstico Veterinário, 2021. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 3.190 laudos analisados neste estudo, 116 (3,63%) animais apresentaram-se 

positivos. Provavelmente o baixo percentual encontrado neste estudo, deve-se ao fato do 

método de esfregaço sanguíneo não ser considerado “padrão ouro” para diagnóstico de 

hematozoários, pois apesar de ser um teste considerado altamente específico, ele é pouco 

sensível (SALGADO, 2006; PERLES et al., 2019). Isso porque as técnicas de esfregaço 

sanguíneo podem resultar em falsos negativos, ainda que realizadas por diferentes métodos 

devido a sua baixa sensibilidade, podem sugerir que o resultado de positivos poderia ser 

maior (MACHADO et al., 2018). Em concordância, Santos et al. (2018) descrevem que o 

esfregaço sanguíneo não é um método diagnostico efetivo, visto que as mórulas são 

visualizadas apenas durante a fase aguda da doença e em geral, menos de 1% das células estão 

infectadas. 

Desse número, deve-se salientar que cinco cães apresentaram coinfecção 

aumentando assim a contagem geral dos parasitos, sendo 93 (76,86%) Hepatozoon spp., 23 

(19,01%) para microfilárias, 04 (3,31%) de Babesia spp. e 01 (0,83%) Ehrliquia spp. (Fig. 02).  

 

Figura 2 - Frequência de hemoparasitos e microfilárias observados durante agosto de 2020 
a março de 2021 

 

Fonte: Autores, 2022. 
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Em relação às hemoparasitoses, foram observados 93 (76,86%) lâminas com 

presença de gamontes de Hepatozoon spp.  Os resultados do presente estudo demonstram 

uma frequência alta quando comparada com pesquisas de anteriores, demonstrando uma 

curva crescente dessa hemoparasitose em Fortaleza. Frota (2016) relatou a casuística dessa 

patologia na cidade de Fortaleza entre os anos de 2012 a 2016, na qual foi observado um 

aumento da incidência de 5% no ano de 2014, 15% em 2015 para 57% no ano de 2016. Um 

estudo realizado na região metropolitana de Fortaleza relatou 16 casos de Hepatozoon spp. em 

todo o ano de 2017, em contrapartida, o mesmo estudo observou aumento de 

aproximadamente 50% somente no primeiro semestre de 2018 (SOUSA, 2018). Estes dados 

confirmam que na cidade de Fortaleza e região metropolitana tem ocorrido aumento 

gradativo de casos de hepatozoonose canina, corroborando com a rotina clínica médica que 

tem observado cada vez mais o aumento dessa enfermidade. 

Esse resultado torna-se ainda mais significativo quando comparados com dados de 

outros estados, já que Hepatozoon canis tem sido descrito em cães de várias regiões do Brasil 

com frequências variando de 0,49% em Recife (RAMOS et al., 2010), 3,63% em Campo 

Grande, MS (RAMOS et al., 2015) a 75,9% em Uberlândia, MG (MIRANDA et al., 2014), 

ambos de áreas urbanas, 9,3% município de Areia, Brejo Paraibano (BERNARDINO et al., 

2015) e 8,1 % em Souza, PB (OLIVEIRA et al., 2021).  

De acordo com Vieira (2017), a doença é muitas vezes sub-diagnosticada devido ao 

fato de possuir muitos sinais clínicos semelhantes a outras doenças transmitidas por 

carrapatos como a babesiose e a erliquiose. Além disto, cães infectados por H. canis 

geralmente aparentam estar saudáveis já que a doença é geralmente inaparente e subclínica, 

sendo o diagnóstico confirmado ocasionalmente durante exames laboratoriais.  

No Brasil, a transmissão de H. canis para cães de áreas urbanas têm sido associado 

ao Rhipicephalus sanguineus s.l. (SPOLIDORIO et al., 2009, MIRANDA et al., 2014). Ainda de 

acordo com Spolidorio et al. (2009), a hepatozoonose canina causada por H. canis parece ser 

uma infecção que ocorre frequentemente em áreas onde o R. sanguíneos é endêmico, fato esse 

que necessita de mais estudos para correlacionar com a casuística demonstrada no presente 

trabalho. 

O segundo parasito mais encontrado foram as microfilárias (23 casos – 19,01%). A 

presença de filarídeos na circulação sanguínea não fecha diagnóstico para dirofilariose canina, 

devido ao método de esfregaço sanguíneo somente identificar a presença de filarídeos 

(ALHO et al., 2014; MEIRELES et al., 2014; KANNENBERG et al., 2019). Para isso seria 



Tópicos em Sanidade de Cães e Gatos, Volume 2 

38 

necessário a realização de outros exames laboratoriais como o teste de Knott, Knott 

modificado, detecção do antígeno ou anticorpos, sorologia, ecocardiograma e radiografia 

torácia, bem como histórico e sinais clínicos (BRITO et al., 2001; VEZZANI et al., 2006; 

BATISTA et al., 2008; SILVA e LANGONI, 2009). 

Dirofilaria immitis e Dipetalonema reconditum são helmintos causadores da filariose em 

cães e gatos, e produzem microfilárias que circulam no sangue dos hospedeiros naturais. O 

parasito do coração do cão, Dirofilaria immitis, é o filarídeo de maior importância na medicina 

veterinária, sendo considerado um dos parasitos mais patogênicos de cães e a causa mais 

comum de hipertensão pulmonar nesta espécie. A diferenciação entre as infecções é 

extremamente importante, uma vez que infecção por D. immitis em cães pode resultar em 

doença e morte, enquanto a infecção por D. reconditum é transitória e sem consequências 

patológicas (CARNEIRO, 2020). 

Apesar de existirem poucos relatos na literatura sobre a ocorrência de Babesia sp. 

em cães no Brasil, o presente estudo identificou quatro casos (3,31%) de Babesia spp. Esse 

resultado encontra-se dentro do identificado em estudos similares conduzidos que utilizaram 

o esfregaço sanguíneo no diagnóstico de babesiose em cães com frequência variando de 5,2% 

em cães de áreas rurais do estado do Rio de Janeiro; 2,5% nos cães atendidos pelo 

Laboratório de Parasitologia da Universidade de Cuiabá; 3,5% em hospital veterinário em 

Campo Grande, MS; até 10,78% em animais provenientes do Centro de Controle de 

Zoonoses de Campo Grande, MS (SANTOS et al., 2018). Todavia, no estudo realizado por 

Frota (2016) na cidade de Fortaleza, o autor observou uma frequência maior, com variações 

entre os anos de 2012 e 2016, sendo de 18% em 2012, 43% em 2013, 36% em 2014, 21% 

em 2015 e 15% até outubro de 2016. Com isso, nota-se uma diferença significativa entre 

esses dados e os relatados no presente trabalho, corroborando com o relatado por Araújo et 

al. (2015), os quais citam que a babesiose é uma patologia pouca relatada no Nordeste, 

fazendo-se necessário mais estudos nesta região. 

As mórulas de Ehrlichia spp. foram observadas em apenas um cão (0,83%) no 

presente trabalho. O baixo percentual dessa patologia foi ocasionado, provavelmente, pela 

difícil observação do achado em esfregaços de sangue total, já que a detecção de mórulas 

intracitoplasmáticas é mais eficiente em esfregaços de sangue periférico. Além disso, pelo 

fato de as mórulas serem encontradas principalmente durante a fase aguda da doença, 

tornando assim difícil a observação do achado em cães que estão nas fases subclínica ou 

crônica da doença (HARRUS e WANER, 2011; COSTA, 2011). Ainda de acordo com 

Harrus e Waner (2011), somente em 4% dos casos de erliquiose canina é possível observar 
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as mórulas intracitoplasmáticas nos monócitos, adicionando mais uma particularidade da 

difícil visualização desses achados em esfregaço sanguíneo. Em concordância, Santos et al. 

(2018) descrevem que o esfregaço sanguíneo não é um método diagnostico efetivo, visto que 

as mórulas são visualizadas apenas durante a fase aguda da doença e em geral, menos de 1% 

das células estão infectadas. 

Foram observados casos de coinfecção em cinco dos 116 animais, dois de 

Hepatozoon spp. e Babesia spp., dois com Hepatozoon spp. e microfilárias (Fig. 03) e um com 

Hepatozoon spp. e Ehrlichia spp.  

 

Figura 3 -  Fotomicrografia de esfregaço de sangue total canino apresentando coinfecção 
de Hepatozoon spp. (seta) e microfilária. 100x 

 

 
Fonte: ABBALAB Diagnóstico Veterinário. 

 

Casos de coinfecção de hemoparasitoses em cães são completamente normais, já 

que um mesmo vetor pode transmitir mais de um hemoparasito ao hospedeiro, de acordo 

com cada método de transmissão da patologia, principalmente em regiões de clima tropical 

e subtropical, que é onde os carrapatos ixodídeos tem favorecimento de crescimento e 

multiplicação, aumentando cada vez mais as chances de mais animais adoecerem e mais 

animais apresentarem coinfecção (OLIVEIRA, 2018). Nota-se que neste levantamento de 

casos, o Hepatozoon spp. participou de todas as coinfecções relatadas, provavelmente pelo de 

fato de ser o hemoparasito mais encontrado no estudo e por estar correlacionado com queda 

de imunidade do hospedeiro, facilitando assim uma instalação de outra patologia. 

(O’DWYER, 2011). Ademais, Baneth et al. (2015) sugerem que a presença de um agente 
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patogênico dentro de uma célula pode permitir ou facilitar a invasão celular ou sobrevivência 

prolongada do outro agente. 

Durante os oito meses do estudo, observou-se um grande predomínio de Hepatozoon 

spp., principalmente nos meses de dezembro de 2020 e março de 2021, nos quais houve os 

dois picos de infecção por esse hemoparasito. Em relação às microfilárias, Babesia spp. e 

Ehrlichia spp., as infecções mantiveram-se constantes e em baixos ou nenhum número de 

casos registrados (Fig. 04). 

 
Figura 4 - Frequência de hemoparasitas e microfilárias observados mensalmente durante 

agosto de 2020 a março de 2021 

 
Fonte: Autores, 2022. 

 
 
 

Em relação ao sexo, dos cães positivos 64 (55,17%) eram fêmeas e 57 (49,13%) 

machos. No presente trabalho pôde-se observar que as fêmeas foram as mais diagnosticadas 

com Hepatozoon spp. totalizando 53 casos (57%) (Fig. 05).  

Gavazza et al. (2003) relatam em seu estudo que os machos foram os mais 

suscetíveis, contudo, essa propensão não é confirmada em nenhum contexto científico, 

descartando assim uma possibilidade de predisposição de infecção desta patologia tendendo 

para machos ou fêmeas. 
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Figura 5 - Frequência de hemoparasitas e microfilárias observados de acordo com gênero, 
durante agosto de 2020 a março de 2021 

 

 
Fonte: Autores, 2022. 

 

 

Quanto a questão de faixa etária (Fig. 06), os animais com menos de 1 ano de idade 

foram os que mais apresentaram Hepatozoon spp., independente do sexo, esta condição vem 

sendo relatada em animais jovens provavelmente pelo fato de o sistema imunológico dos 

cães nesta faixa etária não estarem completamente desenvolvidos, embora esta patologia seja 

observada em animais de todas as idades (MUNDIM et al., 2008).  

Nos animais jovens também se constatou maior casos de Babesia spp., dentre os 

quatro casos identificados no estudo, três foram em cães com menos de 1 ano de idade (Fig. 

05) concordando com Olicheski (2003), Silva et al. (2012), Castro (2020) e Pereira et al. 

(2021), que observaram em seus estudos a babesiose canina em maior prevalência nessa faixa 

etária.  
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Figura 6 - Frequência de hemoparasitoses e microfilárias observadas de acordo com a 
faixa etária, durante agosto de 2020 a março de 2021 

 

 
Fonte: Autores, 2022. 

 

De modo geral, as maiores quantidades de achados foram nos animais que estão na 

faixa etária de 1 a 10 anos de idade, ênfase nos cães de 1 a 5 anos, com predomínio de casos 

de Hepatozoon spp. e microfilárias respectivamente. Isso pode ter ocorrido devido alguns 

fatores epidemiológicos como o ambiente, observando a relação do contato maior ou menor 

com vetores, patogenicidade do agente e período de incubação. Sendo esse ponto de extrema 

importância, pois os animais jovens podem não apresentar parasitemia importante devido o 

tempo do hemoparasito se instalar completamente ser curto, diferente dos animais adultos, 

na qual o período de incubação foi completo e a parasitemia se torna aguda a ponto de ser 

identificado no esfregaço sanguíneo com mais facilidade (FINAMORE, 2020). Nos animais 

idosos somente foram constatados seis casos de Hepatozoon spp, confirmando assim que a 

patologia em questão acomete animais de todas as idades, porém com predomínio em 

animais jovens. Isso demonstra que, além da predisposição vinculada a idade, existe a tríade 

epidemiológica, a qual estão associados ao ambiente, à patogenicidade do agente e sistema 

imunológico do hospedeiro.  
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4 CONCLUSÃO 

 
As hemoparasitoses são patologias cada vez mais presentes na rotina da clínica 

médica veterinária na cidade de Fortaleza. Além disso, a análise do esfregaço sanguíneo é 

fundamental para o diagnóstico dessas enfermidades, apresentando ainda uma elevada 

especificidade. 
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RESUMO 

A cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito (CAVD) é 
uma doença miocárdica hereditária comumente observada em cães 
adultos da raça Boxer. A enfermidade é caracterizada pela 
substituição dos cardiomiócitos do ventrículo direito (VD) por 
tecido fibrogorduroso que promove à formação de áreas propensas 
a arritmias ventriculares, que podem culminar em morte súbita. A 
etiologia não está bem esclarecida, mas acredita-se que haja 
alterações genéticas relacionadas a codificação de proteínas 
desmossomal e receptor cardíaco de rianodina. Os cães afetados 
podem ser assintomáticos ou sincopais com arritmias ventriculares 
e, por vezes, desenvolvem insuficiência cardíaca congestiva (ICC). 
O diagnóstico baseia-se na combinação de achados que podem 
incluir a presença de taquiarritmia ventricular sem outras causas 
documentáveis, síncope e histórico familiar de CADV. O 
tratamento visa a redução da frequência e complexidade da arritmia 
ventricular, sendo o Sotalol e a Mexiletina corriqueiramente 
utilizados. Ademais, há o emprego de ômega 3 como terapia 
adjuvante. Embora alguns cães acometidos possam sofrer de morte 
súbita ou desenvolvam ICC, muitos deles possuem arritmias 
ventriculares controláveis por antiarrítmicos e vivem uma vida 
normal. Algumas características dos complexos ventriculares 
prematuros, tais como polimorfismo e taquicardia ventricular, bem 
como a presença de sinais clínicos e disfunção sistólica ventricular, 
estão associados à piores prognósticos.  

  

  

 

ARRHYTHMOGENIC CARDIOMYOPATHY OF THE RIGHT 
VENTRICLE: WHAT IS NEW? 
 

 
 
ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (AVCD) is an 
inherited myocardial disease commonly seen in adult Boxer dogs. 
The disease is characterized by the replacement of cardiomyocytes 
in the right ventricle (RV) by fibrous fatty tissue that promotes the 
formation of areas prone to ventricular arrhythmias, which can 
culminate in sudden death. The etiology is not well understood, but 
it is believed that there are genetic alterations related to the coding 
of desmosomal proteins and cardiac ryanodine receptor. Affected 
dogs may be asymptomatic or syncopal with ventricular 
arrhythmias and sometimes develop congestive heart failure 
(CHF). Diagnosis is based on a combination of findings that may 
include the presence of ventricular tachyarrhythmia with no other 
documentable causes, syncope, and a family history of CADV. 
Treatment aims to reduce the frequency and complexity of 
ventricular arrhythmia, with Sotalol and Mexiletine being routinely 
used. In addition, there is the use of omega 3 as an adjuvant 
therapy. Although some affected dogs may suffer sudden death or 
develop CHF, many of them have ventricular arrhythmias 
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controllable by antiarrhythmics and live a normal life. Some 
characteristics of premature ventricular complexes, such as 
polymorphism and ventricular tachycardia, as well as the presence 
of clinical signs and ventricular systolic dysfunction, are associated 
with worse prognosis. 

  

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A Cardiomiopatia Arritmogênica do Ventrículo direito (CAVD) é uma doença de 

caráter familiar que afeta principalmente cães adultos da raça Boxer podendo ainda ser 

encontrada com menor frequência em outras raças (Santilli et al., 2011; Chamas, 2011; 

Cunningham & dos Santos, 2022). A enfermidade caracteriza-se pela substituição progressiva 

dos cardiomiócitos, principalmente do ventrículo direito (VD), por tecido fibrogorduroso 

que é frequentemente acompanhado de infiltrado inflamatório. Esta alteração leva a um 

estado de desorganização na condução do impulso elétrico predispondo ao aparecimento de 

arritmias que podem levar a síncope e morte súbita (Santilli et al., 2011; Larsson & Chamas, 

2011; Chamas, 2011; Meurs, 2017, Cunningham & dos Santos, 2022). 

A enfermidade foi diagnosticada pela primeira vez em um Boxer por Harpster na 

década de 80 (Meurs, 2017). No Brasil, o primeiro relato foi realizado por Larsson et al. em 

1987 e recebeu a denominação inicial Cardiomiopatia do Boxer, porém em 2004 foi 

reclassificada como CADV (Larsson & Chamas, 2011). 

Os cães afetados pela CAVD são altamente predispostos à morte súbita, e em 

alguns casos, é a única manifestação da doença (Corrado et al. 2017; Meurs et al., 2014). 

Pesquisas apontam para similaridades na apresentação clínica, achados patológicos e etiologia 

com a doença miocárdica humana. Devido aos avanços no mapeamento genético em cães 

domésticos, pode-se concluir que Boxers podem ser considerados um modelo animal natural 

para o estudo da CAVD na espécie humana (Meurs, 2017; Carvalho et al., 2018, Cunningham 

& dos Santos, 2022). 

A enfermidade pode ser classificada em assintomática, sintomática e disfunção 

miocárdica (MEURS, 2005; BOTA et al., 2009; MEURS et al., 1999). Foi proposto três 

categorias: onde a categoria I é a forma assintomática, a categoria II é a forma sintomática e 

a categoria III que é caracterizada por disfunção sistólica do miocárdio. Acredita-se que as 
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categorias sejam uma evolução progressiva, porém não está bem documentado (Chamas, 

2011, Oliveira & Chagas, 2008, Meurs, 2017; Cunningham & Dos Santos, 2022).  

 

2 REFERENCIAL TÉORICO 

 

2.1 ETIOLOGIA 

 
A base familiar da CADV tem sido reportada (Meurs et al., 1999; Basso et al., 2004; 

Meurs et al., 2006) e observa-se traço autossômico dominante com padrão de penetrância 

incompleta (Meurs et al., 1999, Oyama et al., 2008; Meurs et al., 2014, Cunningham & dos 

Santos, 2022). Em humanos, já foram identificados cerca de 20 genes diferentes responsável 

pela doença, enquanto no cão apenas uma mutação foi encontrada até agora (MEURS et al., 

2017, Cunningham & dos Santos, 2022). Apenas alguns genes mostraram ter uma estreita 

relação com o desenvolvimento dessa patologia, como por exemplo, a deleção genética no 

gene estriatina (Meurs et al., 1999, Cunningham & dos Santos, 2022) que se localiza no 

cromossomo 17 (Carvalho et al, 2018), tal gene também se mostra associado a doença no 

gato (Meurs et al., 2004). 

A estriatina é uma proteína localizada na região do disco intercalado dos 

cardiomiócitos onde se colocaliza três proteínas desmossômicas (placofilina-2, placoglobina 

e desmoplacina) também envolvidas na patogênese da CAVD em humanos (Meurs et al., 

2010; Al-Jassar et al., 2013; Meurs, 2017). Os desmossomos ajudam a manter a integridade 

estrutural, auxiliando na aderência dos cardiomiócitos e ajudando a resistir às forças de 

cisalhamento. Embora os mecanismos específicos que levam ao desenvolvimento da 

infiltração fibrosa gordurosa não sejam bem compreendidos, teoriza-se que anormalidades 

nos desmossomos pode levar à morte de cardiomiócitos, inflamação e consequente fibrose 

(Meurs 2010; Vila et al., 2016; Meurs et al., 2017, Cunningham & Dos Santos, 2022). 

Sabe-se que cães portadores de mutação no gene da estriatina têm um número 

maior de CVPs em registros de Holter de 24 horas, e cães homozigotos são mais severamente 

afetados do que cães heterozigotos (Vila et al., 2016) 

Mutações no gene para o receptor de rianodina (RyR2), principal canal intracelular 

cardíaco de liberação de cálcio, está relacionado com a CAVD em seres humanos (Macrae et 

al. 2006; Oyama et al. 2008). Esse receptor desempenha um papel fundamental no 

acoplamento excitação-contração, e a função alterada do mesmo, assim como, ciclo anormal 

de cálcio tem sido relacionada à instabilidade elétrica, disfunção contrátil, insuficiência 
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cardíaca e morte (Meurs et al., 2006; Bota et al., 2009; Oyama et al., 2008). A atividade desse 

receptor é modulado por FKBP12.6 ou calstabin2, uma proteína de ligação que estabiliza o 

complexo a fim de evitar ativação aberrante do canal durante a fase de repouso do ciclo 

cardíaco. Mutações do RyR2 e diminuição da ligação do calstabin2 foram observadas em 

animais com TV polimórfica. A depleção de calstabin2 do complexo RyR2 provoca liberação 

aberrante de cálcio citosólico, que pode desencadear arritmias cardíacas fatais. (Meurs et al., 

2006; Oyama et al., 2008, Cunningham & Dos Santos, 2022). 

 

2.2 Apresentação Clínica 

 

Harpster et al. (1991) propôs três categorias de apresentação clínica da doença. Na 

categoria I ou forma oculta, os cães não possuem sintomas e observa-se arritmias 

ventriculares ocasionais. Na categoria II ou forma sintomática, os cães apresentam 

taquiarritmias e síncopes ou cansaço fácil, mais pronunciados durante exercícios ou períodos 

de excitação. Na categoria III ou forma de disfunção do miocárdio, menos comum, os cães 

exibem disfunção sistólica miocárdica e dilatação ventricular, atrelada a sinais de ICC, como 

tosse, intolerância ao exercício, efusões e síncope. Nesta fase, há presença de taquiarritmias 

ventriculares e ocasionalmente, taquiarritmias supraventriculares, como a fibrilação atrial 

(Harpster et al., 1991).  É provável que as três formas de manifestação da doença representem 

uma continuidade, porém isto ainda não está definido. Portanto, é possível que sejam apenas 

diferentes manifestações de expressão genéticas distintas visto que Boxers homozigotos para 

a mutação de deleção do gene estriatina são mais propensos a manifestação da categoria III 

da CAVD (Meurs et al., 2010). 

 

2.3 Diagnóstico 

 
O diagnóstico da CAVD em cães pode ser desafiador e o desafio se torna maior 

quando se trata da doença em sua forma assintomática, pois o primeiro sinal clínico pode ser 

a morte súbita. Sendo assim, para se chegar ao diagnóstico correto da doença, é necessário 

levar em consideração a combinação do histórico do animal e de seus familiares. A avaliação 

física pode não exibir nenhuma alteração, contudo em alguns cães é possível perceber 

alterações no ritmo ou presença de sopro sistólico durante ausculta (Meurs, 2017; Carvalho 

et al, 2018). 
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Um aspecto crucial é a monitorização de arritmias ventriculares, portanto, é 

necessária realização da avaliação cardíaca cautelosa, incluindo eletrocardiografia de rotina, 

eletrocardiografia ambulatorial 24 horas (Holter) e ecocardiografia (Larsson & Chamas, 2011; 

Meurs, 2017; Carvalho et al, 2018). Além disso, diversos exames de suporte diagnóstico são 

fundamentais afim de realizar a exclusão de outras patologias (Oliveira & Chagas, 2008), tais 

como, hemograma completo, testes de função renal e hepático, avaliação do líquido ascítico 

ou efusão pleural, análise do tecido fibrogorduroso no miocárdio (Larsson & Chamas, 2011), 

sendo este último realizado costumeiramente por histopatologia post mortem (Carvalho et al, 

2018). Há também testes genéticos para verificar se há mutação no gene da estriatina (Meurs, 

2017).  

O uso de biomarcadores como exame complementar é válido, visto que em alguns 

cães da raça boxer possuem elevação no nível de troponina cardíaca I, e há correlação com 

o número e o grau de CVPs. Contudo, não deve ser usado como diagnóstico definitivo. A 

histopatologia post-mortem do tecido cardíaco é atualmente considerada o único método 

definitivo para legitimar o diagnóstico CADV em cães. (Bota et al., 2009; Marcus et al., 2010). 

 

2.3.1. Exame Físico 

 

Ao exame físico os animais, em sua maioria, não irão apresentar nenhuma alteração 

(Bota et al., 2009). O sopro cardíaco pode estar presente em até 42% dos casos e possuir 

grau variável (Meurs, 2004; Baumwart et al., 2005; Meurs, 2017). A forma de disfunção 

miocárdica pode ser implicada pela presença de sopro sistólico no ápice esquerdo devido à 

insuficiência mitral (Bota et al., 2009). Sendo assim, a auscultação desses cães deve ser feita 

de forma meticulosa pois a maioria dos sopros nos animais com a enfermidade é de difícil 

reconhecimento, em exceção dos casos mais avançados (Carvalho et al., 2018).  

VPCs podem ser detectados durante à auscultação (Larsson & Chamas, 2011; 

Meurs, 2004, 2017; Chamas, 2011). Sendo reconhecidos como um batimento extra ou um 

batimento saltado que não gera pulso correspondente, porém a detecção destes dependerá 

da frequência do ritmo anormal. (Bota et al., 2009; Chamas, 2011)  

Em cães com ICC esquerda detectam-se sons broncovesiculares, estertores e 

crepitações, devidos à congestão e consequente edema pulmonar. As crepitações são audíveis 

na região peri-hilar e, em casos mais severos, podem ser audíveis em todo campo pulmonar, 

sendo a auscultação dificultada em pacientes com efusão pleural (Oliveira & Chagas, 2008). 
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Distensão, pulso jugular, hepatomegalia e ascite são frequentes nos cães que desenvolvem 

ICC direita (Oliveira & Chagas, 2008; Harvey et al., 2005).  

 

2.3.2 Eletrocardiografia 

 

Arritmias cardíacas são variações anormais no ritmo cardíaco. Em seres humanos 

e cães da raça boxers com CAVD são relatadas arritmias atriais e disfunção do nodo sinusal, 

acredita-se que a taquicardia supraventricular pode ser a causa de episódios de síncope em 

alguns desses cães (Meurs, 2017; Cunningham & Dos Santos, 2022). Segundo Bota et al. 

(2009), cães da categoria III da CAVD possuem alta prevalência de arritmias de origem 

supraventricular e ventricular, bem como alta prevalência de ICC.  

As arritmias supraventriculares está, na maioria das vezes, associadas à forma menos 

comum da doença, a disfunção miocárdica sistólica, estando presentes na forma de 

batimentos supraventriculares prematuros, taquicardia supraventricular e fibrilação atrial 

(Oliveira & Chagas, 2008). Embora cães com insuficiência miocárdica mais comumente 

tenham insuficiência cardíaca esquerda, as arritmias ventriculares parecem ser originadas 

habitualmente (>80%) no VD. No entanto, a localização precisa da região do VD não pode 

ser definida (Kraus et al., 2002).  

Os CVPs também podem ocorrer como taquicardia ventricular (TV) paroxística 

(Oliveira & Chagas, 2008). Cães que apresentem TV podem desenvolver fibrilação 

ventricular que não é compatível com a vida, constituindo a causa de morte súbita dos 

animais afetados (Meurs et al., 2002; Bota et al., 2009; Meurs et al., 1999). Determinados cães 

com CADV desenvolvem graus de ectopia sem nunca apresentarem sinais clínicos, enquanto 

outros com o mesmo grau de ectopia pouco a pouco progridem e desenvolvem arritmias 

mais severas. Desta maneira, alguns Boxers possuem 1000 CVPs em 24 horas com alto grau 

de complexidade e continuam assintomáticos (Oliveira & Chagas, 2008; Bota et al., 2009).  

É hipotetizado que graus variados na dispersão do QT, diferença entre a duração 

máxima e mínima nas derivações, reflete nas diferenças regionais da repolarização 

ventricular, assim, o aumento da dispersão do QT reflete em maior heterogeneidade da 

repolarização ventricular. Dessa forma, alguns autores sugerem que a dispersão QT pode ser 

um indicador de reentrada e serve como um meio não invasivo para identificar a dispersão 

elétrica em Boxers com CAVD. Todavia, não há comprovação entre a dispersão do QT com 

o número de CVPs, gravidade de arritmia ou fração de ejeção (Bota et al., 2009).  
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Costumeiramente, boxers com CAVD possuem registro eletrocardiográfico de 2-5 

minutos sem arritmias ventriculares detectáveis, pois estas podem ser intermitentes e 

variáveis ao longo do tempo (Spier et al., 2004). Portanto, um eletrocardiograma normal não 

exclui o diagnóstico de CAVD devido à natureza intermitente da arritmia (Bota et al., 2009). 

Portanto, muitos cardiologistas veterinários acreditam que o melhor caminho diagnóstico da 

CADV é por meio de Holter 24 horas devido à natureza intermitente da arritmia (Meurs, 

2005; Bota et al., 2009; Palacio et al., 2001, Cunningham & Dos Santos, 2022). 

 

2.3.3. Monitorização Holter 

 

O Holter é um método precoce de diagnóstico para Boxers que possuem tendência 

a arritmias ventriculares, pois estas arritmias podem preceder meses ou anos sem 

apresentação clínica. (Oliveira & Chagas, 2008). Além disto, pode-se prover uma melhor 

avaliação da frequência total e complexidade da arritmia, servindo como um guia importante 

para a monitorização do tratamento (Bota et al., 2009). 

Os parâmetros avaliados pelo registro Holter devem ser: número relativo de 

batimentos anormais do número total de batimentos, complexidade da arritmia (por 

exemplo, isoladas, pareada, bigeminadas, trigeminadas, TV), frequência cardíaca (FC) média, 

quantidade de tempo em que FC é maior que 120bpm ou menor que 50bpm, bem como a 

presença e o comprimento das pausas (Bota et al., 2009).  

Geralmente, cães adultos em um estado saudável possuem em média 2 VPCs dentro 

de 24 horas (Meurs et al., 2001). Um estudo semelhante realizado com Boxers saudáveis 

apresentavam menos de 75 VPC isolados e monomórficos (Stern et al. 2010). A observação 

de >100 VPCs, períodos de bigeminismo, trigeminismo ou TV (sustentada ou intermitente) 

é considerado sugestivo de um diagnóstico de CADV, principalmente se não estiver 

associado à doenças sistêmica ou cardiológica. Um grande número de CVPs ou um maior 

grau de complexidade da arritmia tem sido associado com o desenvolvimento de sinais 

clínicos (Meurs, 2005; Oliveira & Chagas, 2008). 

Quanto ao grau de complexidade, a arritmia ventricular pode ser graduada como: 

grau 0 (nenhum CVP detectado), grau 1 (somente CVPs isolados são detectados), grau 2 

(CVPs isolados e presença de outros pareados ou trios ou complexos multiformes são 

detectados), grau 3 (bigeminismo ou trigeminismo são detectados) ou grau 4 (TV maior ou 

igual a 4 batimentos, ou o fenômeno R/T é detectado). O fenômenos R/T é a sobreposição 

do batimento ectópico a onda T do batimento anterior, ou simplesmente ondas R 
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interrompidas por ondas T. Se o Holter mostra muitas salvas de CVPs pode significar um 

maior risco de síncope ou morte súbita (Bota et al., 2009; Oliveira & Chagas, 2008).  

Não há um consenso à cerca do número de CVPs necessários para considerar o 

diagnóstico de CAVD. Alguns autores sugerem que cães Boxers com 300 CVPs dentro de 

24 horas são fortes suspeitos para a doença e entre 50 e 300 CVPs em 24 horas não devem 

ter a doença descartada. Outros trabalhos sugerem que o Boxer adulto que apresenta mais 

de 100 CVPs em 24 horas provavelmente é afetado pela doença (Bota et al., 2009; Scansen 

et al., 2009; Meurs et al., 2017; Carvalho et al., 2018, Cunningham & Dos Santos, 2022). 

Análise de três cães Boxer com CADV sugeriu uma variabilidade circadiana na 

frequência de ectopia ventricular, com um pico de ectopia de manhã e um pico variável à 

tarde. É plausível que a variabilidade circadiana na ectopia ventricular seja individualizada, 

com alguns cães exibindo magnitudes de variação muito maior do que outros. A causa 

proposta para variação circadiana na ectopia ventricular é a liberação de catecolaminas e 

aumento da atividade simpática relacionada à vigília. O pico de ectopia durante a tarde 

também pode ser explicado pelo aumento da atividade simpática visto que este é um 

momento comum para os proprietários voltarem para o domicílio. (Scansen et al., 2009). 

Vila et al. (2016) analisando dados do registro Holter demonstraram que, embora a 

CADV seja uma doença dominada por arritmias ventriculares, as arritmias supraventriculares 

também podem ser uma manifestação da doença. As arritmias atriais foram relatadas como 

presentes em 42% de pacientes humanos em estado avançado de CADV (Meurs, 2005).  

 

2.3.4. Ecocardiografia 

 

Em seres humanos, a ecocardiografia desempenha um papel importante na 

avaliação dos pacientes com CADV. A avaliação ecocardiográfica da função sistólica do VD 

em cães portadores pode permitir a detecção precoce de anormalidades cardíacas estruturais 

e auxiliar no diagnóstico, monitoramento e prognóstico da doença. (Meurs, 2017; 

Cunningham et al., 2017, Cunningham & Dos Santos, 2022).  

Muitos cães afetados possuem ecocardiograma normal, particularmente, com 

relação à avaliação do tamanho e função do ventrículo esquerdo (VE). A evidência 

ecocardiográfica de disfunção sistólica do VE tem sido associada a piora em humanos e 

boxers, podendo ser uma complicação terminal da doença após um período prolongado de 

arritmias cardíacas e/ou dilatação e disfunção do VD (Meurs et l, 2010; Meurs, 2017; 
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Cunningham et al., 2017). Poucos boxers adultos com taquiarritmias possuem dilatação do 

VE com disfunção sistólica (Bota et al., 2009). 

Historicamente, a avaliação clínica da função do VD na ecocardiografia tem sido 

relatada com pouca frequência em animais. A excursão sistólica do plano anular da tricúspide 

(TAPSE) e a velocidade sistólica miocárdica (S') derivada do Doppler tecidual são medidas 

ecocardiográficas de fácil obtenção da função sistólica longitudinal do VD. Estudos recentes 

estabeleceram intervalos de referência e demonstraram que a mensuração desses índices é 

viável e repetível em cães saudáveis (Kaye et al., 2015; Meurs, 2017; Cunningham et al., 2017, 

Cunningham & Dos Santos, 2022). Borgeat et al (2015) sugeriu que redução nos valores do 

TAPSE pode servir como um indicador de prognóstico negativo em Boxers com arritmias. 

Os resultados deste estudo revelaram que o TAPSE está reduzido em Boxers com CAVD, 

com e sem disfunção sistólica evidente do VE. 

 

2.3.5 Biomarcadores 

 

Até o presente momento, estudos com marcadores ainda não puderam ser 

incorporados à rotina clínica devido a sua baixa acurácia, assim, estes não possuem grande 

valor diagnóstico para a CAVD. Peptídeo natriurético cerebral (BNP), peptídeo natriurético 

atrial (ANP), troponina I, endotelina e proteína C-reativa (PCR) são utilizados como 

marcadores para detecção da presença de doença cardíaca em cães (BOTA et al., 2009).  

O BNP é secretado em resposta ao alongamento do miócitos ventriculares. Este 

peptídeo possui efeito hipotensivo, natriurético e diurético. Baumwart & Meurs (2005), 

verificaram 13 Boxers com CAVD e observou-se correlação significativa entre a 

concentração plasmática de BNP e CAVD sugerindo que a avaliação plasmática de BNP não 

é um indicador efetivo da doença em Boxers. 

A troponina cardíaca tem sido empregada como um biomarcador por 

cardiologistas. É uma proteína contrátil do cardiomiócito composta por 3 subunidades 

(troponina C, troponina I e troponina T). Mensurações da troponina I e T são usadas para 

identificar doenças miocárdicas em humanos. Em cães, a concentração de troponina cardíaca 

aumenta com doença de valva mitral, cardiomiopatia dilatada, estenose subaórtica, efusão 

pericárdica, babesiose, dilatação volvo-gástrica (Bota et al., 2009). Boxers com CADV 

apresentaram elevação da troponina cardíaca sendo correlacionada com o número e grau da 

CVPs. Entretanto, esse método não é utilizado como um teste específico para CADV visto 

que é encontrado em diversas outras alterações cardiológicas (Baumwart et al., 2009). 
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2.3.6 Ressonância Magnética 

 

A ressonância magnética pode quantificar anormalidades funcionais, bem como 

caracterizar alterações morfológicas, tais como infiltração gordurosa do VD, sem as 

limitações da ecocardiografia (Baumwart et al., 2009) ou os riscos da biopsia do miocárdio 

(Bota et al., 2009). Segundo Baumwart et al (2009), a avaliação da função sistólica do VD de 

boxers por meio de ressonância magnética foi menor do que em cães controle. No entanto, 

alterações morfológicas foram menos visíveis. Isto pode sugerir que arritmias e disfunção do 

miocárdio podem preceder o desenvolvimento de significativas mudanças morfológicas 

(Baumwart et al., 2009).  

 

2.3.7 Biopsia de endomiocárdica 

 

A biópsia endomiocárdica do VD é o procedimento mais confiável para o 

diagnóstico da CAVD em humanos, apesar disso há possibilidade de resultados falso 

negativos devido à natureza segmentar da doença (Basso et al.,1996). Dentre as limitações 

do procedimento está o risco de perfuração ventricular e tamponamento cardíaco, bem como 

a possibilidade de coleta de tecido subendocárdico que pode não refletir no padrão 

transmural da infiltração fibrogordurosa (Turrini et al., 1999). 

 

2.4 Patologia 

 

CAVD é uma doença miocárdica degenerativa com achados histológicos do 

ventrículo direito que incluem atrofia de miócitos e infiltração gordurosa (MEURS, 2017; 

Cunningham & dos Santos, 2022). Embora a lesão típica da substituição miocárdica 

fibrogordurosa tenha sido descrita pela primeira vez no ventrículo direito, o envolvimento 

do ventrículo esquerdo é frequentemente reconhecido em pessoas e cães (Vila et al., 2016). 

A substituição por tecido fibrogorduroso provavelmente é o responsável pelo 

desenvolvimento de CVPs, porém a correlação entre CVPs e o grau de infiltração 

fibrogordurosa não foi determinada (Bota et al., 2009). 

Achados post-mortem podem ajudar a avaliar mortes súbitas em Boxers. Muitos 

cães com a enfermidade possuem um coração aparentemente normal macroscopicamente, 

porém, alguns podem mostrar evidências de aumento de VD e/ou do VE. Em avaliação 
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histológica cuidadosa observa-se substituição gordurosa e fibrogordurosa na parede livre do 

ventrículo direito (PLVD). A cicatriz fibrogordurosa é normalmente localizada entre o 

epicárdio e o endocárdio e envolve a maior parte da parede do VD (Corrado et al. 1997; 

Basso et al., 2004, Cunningham & Dos Santos, 2022). Ocasionalmente, as paredes dos átrios, 

o SIV e a parede livre do ventrículo esquerdo (PLVE) também podem estar envolvidos 

demonstrando um caráter difuso da doença (Basso et al., 2004; Bota et al., 2009; Palacio et 

al., 2001). Um estudo mostrou a presença de alterações em discos intercalares e proteínas de 

junções comunicantes foram identificadas no miocárdio atrial do Boxers com CAVD 

apoiando o envolvimento atrial como parte desse distúrbio (Vila et al., 2016). 

A análise histopatológica de uma Boxer com CADV demonstrou espessamento da 

túnica íntima da camada muscular interna de pequenas artérias que pode ter induzido a 

isquemia regional com lesão a células cardíacas (Yamada et al., 2015).  

A miocardite é comumente encontrada na doença em humanos (Cunningham & 

Dos Santos, 2022). Embora o papel preciso de miocardite e apoptose na patogênese da 

CAVD não esteja definido, esses processos modulam a morfologia e a progressão da doença. 

Alguns pesquisadores consideram o padrão fibrogorduroso como estágio consecutivo da 

doença, que se inicia com a gordura e posteriormente com reparação fibrogordurosa (Basso 

et al., 2004; Bota et al., 2009; Oliveira & Chagas, 2008; Cunningham & Dos Santos, 2022). 

 

2.5 Tratamento 

 
Drogas antiarrítmicas podem ser prescritas por veterinários na tentativa de diminuir 

o número de CVPs, severidade da arritmia, sinais clínicos, e risco de morte súbita. No 

entanto, o critério para se iniciar o tratamento de arritmias ventriculares, particularmente em 

animais assintomáticos, é incerta e mal definida (Meurs et al, 2002). Sabe-se que a terapia 

antiarrítmica realizada em cães assintomáticos tem demonstrado diminuição no número de 

CVPs e complexidade da arritmia (Meurs et al., 1999; Spier et al., 2004). Entretanto, não há 

evidências que o uso desses fármacos aumentem o tempo de sobrevida ou reduzam o risco 

de morte súbita. Portanto, a terapia visa exclusivamente a melhoria na qualidade de vida do 

paciente (Hariu & Carpenter, 2010, Cunningham & Dos Santos, 2022).  

Em cães, sugere-se que o tratamento farmacológico deve ser iniciado quando há ≥ 

30 CVPs/min, múltipla forma de complexos QRS, CVPs com intervalos curtos ou 

indicações de diminuição do débito cardíaco (síncope) (Bota et al., 2009). Dentre os 

antiarrítmicos mais utilizados na rotina clínica são quinidina, procainamida, mexiletina, 

atenolol, propranolol, sotalol e amiodarona. (Meurs et al., 2002). Sotalol é o tratamento de 
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escolha para TV em Boxers, se a função do miocárdio é normal ou disfunção leve, pois pode 

reduzir a contratilidade e agravar a insuficiência cardíaca. Nesses casos, a administração de 

atenolol também pode ser iniciada em dose baixa, para limitar o efeito β-bloqueador na 

contratilidade do miocárdio. Nas ocorrências de TV refratária e síncope recorrente, a 

combinação de sotalol com mexiletina é útil. Para os casos de TV não responsiva a essa 

combinação ou ainda em animais não tolerantes ao sotalol ou associação mexiletina-atenolol, 

amiodarona pode ser a solução, entretanto, mensuração mensal das enzimas hepáticas é 

recomendada devido à possibilidade de hepatopatia (Bota et al., 2009; Palacio et al., 2001, 

Cunningham & Dos Santos, 2022).  

Meurs et al. (2002), compararam o efeito de 4 protocolos de terapia antiarrítmica 

com o número de CVPs, severidade da arritmia, FC e número de episódios de síncope em 

Boxers com TV. Quarenta e nove Boxers com > 500 CVPs em 24h foram tratados com 

atenolol, procainamida, sotalol e mexiletina-atenolol por 21 dias. Neste estudo, o efeito pró-

arrítmico foi atribuído ao tratamento com número de CVPs maior a 85%. Sotalol (1,5 - 2 

mg/kg, BID, VO) e a combinação de mexiletina-atenolol (mexiletina: 5 - 6mg/kg, TID, VO; 

atenolol: 0,3 - 0,6mg/cão, BID, VO) foram bem tolerados e reduziram significativamente o 

número de CVPs, bem como o grau de arritmia quando comparado a administração de 

procainamida (20 – 26 mg/kg, TID, VO) ou somente atenolol (atenolol: 0,3 - 0,6mg/cão, 

BID, VO). Nenhum dos tratamentos individuais reduziu significativamente a incidência de 

síncope. Devido à variabilidade diária da frequência de CVPs, a redução no número de 

CVPs/24h não é o método mais acurado para estimar a eficácia da droga utilizada (Meurs et 

al., 2002; Bota et al, 2009), porém, sugere-se que a monitorização Holter seja realizada antes 

e após o início do tratamento para demonstrar os efeitos da terapia (Meurs, 2005). 

Na vigência de TV sustentada em paciente cardiopata descompensado, o 

tratamento deve ser estabelecido em campo hospitalar, sendo o fármaco de escolha a 

lidocaína. Lidocaína deve ser administrada in bolus (2mg/kg) por via intravenosa a cada cinco 

minutos, durante 15 minutos, avaliando-se o ritmo cardíaco após cada administração. Caso 

tenha sucesso e controle da TV, deve-se administrar a lidocaína via intravenosa (IV) contínua 

na dose de 30 a 80μg/kg/min, observando sinais de intoxicação ao fármaco, que incluem 

vômitos e convulsões. Caso não ofereça êxito, deve-se optar pela aplicação de procainamida 

na dose de 4mg/kg in bolus de forma lenta IV, podendo-se repetir o procedimento até três 

vezes. Se bem-sucedido, deve-se administrar procainamida IV contínua na dose de 25 a 

40μg/kg/min ou a cada seis horas por via intramuscular (IM), na dose de 10mg/kg (Oliveira 
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& Chagas, 2008). Palacio et al., (2001) relatam que um Husk Siberiano afetado pela doença 

que apresentava TV sustentada teve melhora com administração de lidocaína IV, seguida de 

procainamida e propranolol. No entanto, os CVPs multiformes ocorreram durante as três 

semanas seguintes e que o cão morreu subitamente. O julgamento da eficácia dos 

medicamentos antiarrítmicos nesta condição é difícil avaliação, em parte porque os episódios 

de TV podem ser frequentes durante semanas ou meses, seguido por uma remissão 

espontânea durante certo tempo (característica intermitente). 

Em animais que possuem disfunção sistólica e dilatação ventricular, o tratamento 

com diuréticos e inibidores da ECA deve ser iniciado, recomenda-se furosemida (1 - 3 

mg/kg, BID ou TID, VO) e enalapril (0,25 – 0,5mg/kg, BID, VO). Os diuréticos são 

empregados com o intuito de otimizar a pressão venosa, reduzindo a pré-carga e aliviando a 

congestão, entretanto são fármacos que podem ativar o sistema nervoso simpático. Ademais, 

perda de magnésio e potássio decorrente da utilização da furosemida (diurético de alça) 

favorece o desenvolvimento de arritmias cardíacas, assim, a dose deve ser gradualmente 

reduzida, a fim de controlar sinais congestivos, sem causar grande depleção do volume 

plasmático e desbalanço eletrolítico. O emprego de diuréticos poupadores de potássio é 

reservado a animais hipocalcêmicos ou aqueles refratários a outros agentes em consequência 

da elevada concentração plasmática de aldosterona (Ettinger & Feldman, 2008). A restrição 

dietética de sódio é aconselhada e, para tal, há formulações dietéticas comerciais disponíveis 

(Oliveira & Chagas, 2008).  

A perfusão renal diminuída leva à liberação de renina, que aumenta os níveis de 

angiotensina que é clivada pela enzima conversora de angiotensina (ECA) gerando 

angiotensina II. A angiotensina II, potente vasoconstritor arterial e venoso, eleva os níveis 

de aldosterona plasmática e hormônio antidiurético, causando, assim, retenção renal de água 

e sódio. O bloqueio desta via, por meio dos inibidores da ECA (IECA), leva à dilatação 

arterial e venosa e consequente diminuição da retenção de água e sódio (Oliveira & Chagas, 

2008). Os inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) prolongam a sobrevida 

e reduzem a morbidade que acompanha a ICC. A melhora dos sinais clínicos é o principal 

efeito da redução na pressão capilar e formação de edema, confirmando melhora de perfusão 

nos leitos vasculares. (Ettinger & Feldman, 2008) 

Em casos que ocorra insuficiência cardíaca ou fibrilação atrial pode-se adicionar a 

terapia realizada digoxina (Meurs, 2005) visto que agentes inotrópicos positivos agem 

modulando o papel do cálcio no mecanismo contrátil; assim, os digitálicos aumentam a 

quantidade de cálcio disponível para as proteínas contráteis aumentando a força de contração 
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(Oliveira & Chagas, 2008). Pimobendan pode ser utilizado (0,3 mg/kg, BID, VO) e têm-se 

demonstrado melhoria na qualidade de vida e sobrevida dos pacientes (Meurs, 2005). 

Pacientes com disfunção miocárdica importante desenvolvem perda de peso e 

caquexia cardíaca, portanto, a suplementação com óleo de peixe tem sido utilizada nestes 

casos.  

Os ácidos graxos que compõem o ômega 3 (EPA - ácido. Eicosapentaenoico e 

DHA - ác. Docosahexaenoico), presente no óleo de peixe, agem inibindo os canais de sódio 

nos miócitos resultando em período refratário prolongado exigindo maior limiar para a 

despolarização reduzindo a frequência cardíaca. Outro possível mecanismo seria através da 

alteração na composição dos ácidos graxos de membrana influenciando a disponibilidade de 

cálcio para o complexo excitação-contração. Um estudo utilizando suplementação de óleo 

de peixe por seis semanas em Boxers com CADV demonstrou uma redução da arritmia 

(Smith et al., 2007; Vincenzi, 2009). A dose diária recomendada é de 30 a 40mg/kg para o 

EPA e de 20 a 25mg/kg para o DHA (Teixeira, 2009). Adicionalmente, a suplementação 

com L-carnitina (50 mg/kg, BID, VO) nesses pacientes tem demonstrado melhoria na 

função sistólica e no prognóstico de cães afetados (MEURS, 2005). 

O uso de implante cardioversor desfibrilador automático (ICD) em Boxer para 

controlar os sinais clínicos de CAVD é relatado (Bota et al., 2009, Cunningham & Dos 

Santos, 2022). O sistema ICD consiste de um gerador de pulso e um eletrodo condutor de 

alta tensão colocado transversalmente no VD. Semelhante a um marca-passo, o eletrodo 

serve como um veículo para o fluxo de corrente. Os ICDs foram designados para contornar 

o retardo no fornecimento de terapia definitiva para os indivíduos com arritmias 

ventriculares fatais. O desfibrilador interno responde por produzir o choque elétrico dentro 

de 10-20 segundos após início da arritmia. (Nelson et al., 2006). O ICD tem sido relatado 

com maior frequência de uso em pacientes humanos com CAVD (Palacio et al., 2001, 

Cunningham & Dos Santos, 2022). Inúmeros fatores limitam o uso desta técnica na medicina 

veterinária, tais como custo, disponibilidade de geradores de marcapassos, idade e estado de 

debilidade do animal e possibilidade de complicações pós-implantação (Ettinger & Feldman, 

2008). 
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2.5 Prognóstico 

 
O prognóstico varia de reservado a desfavorável, pois cães com CAVD sempre 

possuem risco de morte súbita. Contudo, muitos cães afetados vivem por vários anos sem 

tratamento bem como muitos podem ser manejados por anos com antiarrítmicos. Uma 

pequena parcela de cães acometidos podem desenvolver dilatação ventricular e disfunção 

sistólica do ventrículo indicando um pior prognóstico (Da Silva et al., 2014; Kaye et al., 2015). 

Assim, o prognóstico é variável, e, obviamente, ruim para aqueles animais que apresentam 

sinais de ICC, devendo-se informar aos proprietários que seu animal morrerá inevitavelmente 

mediante progressão da doença (Oliveira & Chagas, 2008; Meurs, 2017).  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A CADV do boxer é uma doença ainda não completamente compreendida e que 

possui diversas similaridades com a doença miocárdica humana. Novos estudos são 

importantes para elucidar as possíveis causas da doença e, desta forma, promover a busca de 

possíveis alvos terapêuticos. Ademais, é importante o desenvolvimento de provas 

diagnósticas específicas para uso na rotina clínica afim de promover diagnóstico precoce para 

que haja melhoria dos índices de sobrevida e no prognóstico da doença. Além disto, a 

compreensão da enfermidade em cães permitiria um melhor entendimento da doença em 

seres humanos. 
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