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Record of Myiasis by Cuterebra apicalis in Domestic Dog in the Central Region of Brazil
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ABSTRACT

Background: Cuterebrosis is a furuncular myiasis caused by a dipterous from the genus Cuterebra. These flies are highly
species-specific in relation to their hosts, being mostly common to rodents, lagomorphs and marsupials, with the  development
of a large subcutaneous furuncle as the main clinical manifestation. The most important microscopic alterations are the
invasion of the damaged area by neutrophils, lymphocytes, macrophages, eosinophils and mast cells and the proliferation of
fibroblasts and endothelial cells. However, the Cuterebrosis can occur in domestic animals, causing the formation of an
atypical parasitic cycle, with the development of significant and severe clinical signs due to the erroneous migration of larvae,
a situation not observed in typical hosts. Neuritis has been verified in cats due to the migration triggered by the larvae, causing
irreversible damage to the central nervous system. In Brazil no reports of cases of myiasis in dogs and cats have been reported
for any species of Neotropical Cuterebra. One of the species most commonly found in studies parasitizing mammals in the
Midwest is Cuterebra apicalis. However, this Diptera has only been found parasitizing marsupials Didelphidae rodents and
rodent Cricetidae. This study notifies the first case of furuncular obligatory myiasis in a dog in Central Brazil, in the Federal
District, caused by Cuterebra apicalis.
Case: In November 2009, an adult female Poodle dog (eight years old), was received from an urban area of the Federal District
(Vicente Pires), an area close to large remnants of Cerrado stricto sensu. The dog was treated at a private veterinary clinic in
Brasilia. The animal presented a furuncular myiasis in the lumbar region. Larvae were detected at the lesion site, which was
collected for clinical veterinary analysis and sent  for identification, on a 20 mL container with a third of its volume filled with
vermiculite to safeguard the integrity of the material. The parasite was kept in an incubator at 25 ± 0.5°C and relative humidity
of 60 ± 0.6%. After two days, the pupae formation process initiated. Following 30 days of pupation, an adult female fly was
obtained, which was identified as from Cuterebra apicalis species.
Discussion: Although of an atypical cycle in the dog, the period of pupation and the lesions were similar to the occurrences
seen in rodents and marsupials, typical hosts of parasitism by C. apicalis in the Cerrado. Development in typical hosts occurs
on an average of 30 days, similar to the pupation in the dog case. The period of emergence of the lesion corresponded to the
rainy season in Cerrado, coinciding with an increased prevalence of infestation by the parasites in wild regional rodents,
justifying the month of occurrence. The cuterebrosis in the Nearctic region rarely completes the cycle in dogs and cats, with
parasites succumbing in the second larval stage. This is the first time larvae was observed in the final stages of development in
dogs, demonstrating that the cycle of parasitism by C. apicalis can be completed in atypical hosts. However, this study was
unable to verify the longevity and the complete cycle of the fly. This case draws attention to the degradation of the Cerrado,
with the invasion of wild species in urban areas and thus representing a potential problem for regional public health and to
domestic animals.
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FFigura 2

INTRODUÇÃO

O gênero Cuterebra, pertencente à família
Oestridae e subfamília Cuterebrinae, é um parasita
primário subcutâneo, originando a miíase conhecida
como Cuterebrose, principalmente de roedores e
lagomorfos do Novo Mundo [3,5]. Estas moscas são
altamente espécies-específicas em relação a seus hos-
pedeiros [10]. Embora na região Neártica os parasi-
tas do gênero Cuterebra sejam considerados frequen-
tes em hospedeiros atípicos como os animais domés-
ticos, cães e gatos [4,10]. São conhecidas 82 espéci-
es de moscas [1], embora revisões recentes do gêne-
ro reconheçam apenas 56 espécies, sendo 23 exclu-
sivas da região Neotropical [3,5].

As infestações pela subfamília Cuterebrinae
não produzem sinais significativos de patologia ou
sintomas de doenças e o desenvolvimento de um
grande furúnculo subcutâneo é o sinal mais evidente
em hospedeiros típicos. As alterações microscópicas
são a invasão da área lesada por neutrófilos, linfócitos,
macrófagos, eosinófilos e mastócitos, além da proli-
feração de fibroblastos e células endoteliais [2,3,10].
Em hospedeiros atípicos, como cães, gatos e huma-
nos, as lesões são mais evidentes e severas. A irritação
no início da infestação é evidenciada com espirros,
tosse e movimentação constante da cabeça. Danos
por migração errática foram observados em gatos,
resultando em lesões severas no sistema nervoso cen-
tral [11,13].

Uma das espécies mais comumente encon-
trada no Brasil é Cuterebra apicalis (Guérin-
Méneville) [7], inseto distribuído por toda região
Neotropical. Os hospedeiros típicos dessa espécie são
marsupiais da família Didelphidae (Gray) e roedores
da família Cricetidae (Fischer) [8,9,12].

Este estudo notifica o primeiro caso de miíase
furuncular obrigatória em um cão doméstico, hospe-
deiro atípico, na região Central do Brasil, Distrito
Federal (DF) ocasionado por Cuterebra apicalis.

RELATO DE CASO

No dia 04 de novembro de 2009 uma cadela
(Canis lupus familiaris Linnaeus) de oito anos, raça
Poodle foi atendida em uma clínica veterinária parti-
cular de Brasília, DF, com suspeita de cisto na região
dorso lombar. O cachorro era proveniente da região
denominada Vicente Pires (15°48’11,84’’S e
48°01’38,56’’O), área urbana próxima a grandes re-

manescentes de Cerrado stricto sensu. Após o exa-
me clínico constatou-se que a lesão era um furúncu-
lo devido a uma miíase primária furuncular (berne),
em seguida o veterinário realizou o procedimento de
retirada da larva. A larva foi acomodada em recipi-
ente de 20 mL com 1/3 preenchido com vermiculita
no intuito de garantir a integridade do imaturo. O
material obtido foi enviado ao laboratório para iden-
tificação e criação, onde se constatou que a larva es-
tava em terceiro instar. A larva foi mantida em estufa
tipo B.O.D., a temperatura média de 25 ± 0,5°C e a
umidade relativa de 60 ± 0,6%. Em dois dias iniciou-
se a pupação, uma fêmea adulta emergiu no dia 12
de dezembro, completando 30 dias de pupa. A imago
foi identificada com auxílio das chaves de Guima-
rães & Papavero [5] como Cuterebra apicalis (Figu-
ra 1) e depositada na “Coleção Entomológica do
Departamento de Zoologia da Universidade de
Brasília”.

Figura 1. Fêmea adulta de Cuterebra apicalis obtida após o
desenvolvimento do caso clínico de cuterebrose em cão no
Distrito Federal, Brasil.

DISCUSSÃO

Verificou-se que o período de pupação de C.
apicalis em condições controladas foi de 30 dias. Esse
dado corrobora com a informação obtida anterior-
mente [6] que aponta uma média de 32 dias de
pupação independente do sexo, embora já tenha sido
registrado em laboratório um período de pupação de
29 dias para fêmeas e 31 para machos no Cerrado
central do Brasil, em um caso de parasitismo em
marsupial [9]. Não foi possível verificar a longevidade
e o ciclo completo da mosca. O período de obtenção
da larva no cão em Brasília é coincidente com au-
mento da prevalência da infestação pelo parasita em
roedores silvestres do cerrado, coincidindo também
com o início do período de chuvas [12].
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O relato do parasitismo demonstra que na
região possivelmente esteja ocorrendo a inversão de
áreas preservadas para áreas urbanas do cerrado bra-
sileiro e consequentemente novas relações parasitá-
rias com hospedeiros invasores e parasitas nativos,
representando um possível problema para os animais
domésticos e saúde pública da região.
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