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A dirofilariose é uma doença parasitária zoonótica, causada principalmente, por 
Dirofilaria immitis que infecta, preferencialmente cães. A frequência da 
dirofilariose apresenta índices variáveis, dependendo da localização geográfica, 
da técnica de diagnóstico utilizada, da idade e do manejo dos animais. O 
diagnóstico desse filarídeo pode ser realizado por meio de técnicas laboratoriais 
parasitológicas, imunológicos e moleculares. As diferentes técnicas 
parasitológicas apresentam sensibilidade variada e limitações. O objetivo desse 
estudo foi avaliar a freqüência de dirofilariose canina e eficiência de técnicas 
parasitológicas em cães de Cabo Frio, RJ, de diferentes faixas etárias. Amostras 
de sangue de 99 cães foram processadas pelas técnicas de exame direto, 
distensão delgada, distensão espessa e Knott modificado, sendo nessa ultima 
realizada a mensuração das microfilárias para confirmação da espécie. Das 
amostras, 13 (13,1%) foram positivas, sendo a faixa etária com maior frequencia a 
entre 3 e 6 anos. A média de tamanho das microfilárias foi de 301,8 (± 14,4) X 
5(±0,1) µm, o que está compatível com D. immitis. Não foi observado, pelo 
resultado absoluto, diferença de eficiência entre as técnicas parasitológicas 
utilizadas, fato associado no presente estudo a elevada carga parasitária e 
pequeno número de amostras positivas.  O Knott modificado, embora sendo a 
técnica mais trabalhosa, foi a que apresentou maior número de formas evolutivas 
permitindo um diagnóstico mais eficiente. As técnicas de exame direto e de 
distensão delgada apresentaram menor número de formas evolutivas, o que 
demanda uma leitura mais cuidadosa por parte do microscopista. Nesse estudo a 
distensão espessa foi a técnica que associou menor necessidade de 
equipamentos e reagentes a maior número de formas evolutivas. Sugere-se que 
em áreas onde exista elevada carga parasitária, a escolha da técnica 
parasitológica de rotina seja realizada de acordo com a infraestrutura disponível.  
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