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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho foi verificar a ocorrência de parasitas intestinais presentes em cães e gatos domiciliados na 
cidade de Cascavel PR. Os animais de estimação em especial cães e gatos estão cada vez mais presentes no cotidiano da 
sociedade, estes podem ter parasitas intestinais que causam zoonoses. Vários fatores podem interferir para que ocorra a 
contaminação dos animais, como a exposição dos animais a ambiente infectado, uso incorreto de vermífugo, a falta de 
informação a população. Neste trabalho as amostras fecais tiveram origem de felinos e caninos, o total de amostras foi 
de 90, elas foram analisadas pelo método de Willis e Molay que consiste da flutuação simples e de Hoffmann de 
sedimentação simples.  Os endoparasitos mais comumente encontrados foram: Ancylostoma spp. (16,67%), e  Trichuris 
vulpis (6,67%). Os resultados dos exames cropoparasitologicos, e os dados dos animais foram inseridos no programa de 
analise estatístico Epi Info 3.5.2, com nível de significância de 5%. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os animais de estimação tem papel importante na sociedade humana, os cães foram uma das 

primeiras espécies a serem domesticadas tendo papel fundamental na sociedade, tendo relação e 

contato com todas as faixas etárias, mas principalmente para crianças e idosos (MONTEIRO et al 

2014). Como estão em maior quantidade no convívio é preciso salientar a possiblidade de zoonoses 

relacionadas a cães e gatos, principalmente os que convivem com crianças (ALMEIDA et al 2014). 

De acordo com Capuano & Rocha (2006), o que expõem pessoas ao risco, é a crescente aquisição 

de animais, o que aumenta a exposição aos fatores de risco de adquirir alguma infecção por 

parasitas.  
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Diversas doenças parasitárias ocorrem em pequenos animais, as que apresentam importância 

relevante para a saúde pública são ocasionadas  pelos parasitas helmintos Ancylostoma caninum, 

Ancylostoma braziliense, Toxocara canis, Trichuris vulpis, Dipylidium caninum e pelos 

protozoários Cyclospora, Cryptosporidium, Entamoeba hystolitica, Giardia e Toxoplasma gondii 

(ALUM; RUBINO; IJAZ, 2010).  

Segundo Ribeiro et al. (2015),  os principais parasitas envolvidos em animais domesticados 

são  Ancylostoma spp, Toxocara canis, Trichuris vulpis e Dipylidium caninum, e os protozoários 

Giardia duodenalis e Cryptosporidium spp. Ancylostoma braziliense e Ancylostoma caninum, já 

Pivoto et al (2013), relata que estão presentes em gatos são: Ancylostoma spp, Toxocara spp, 

Cystoisospora spp, crystosporidium spp, Giardia spp, toxoplasma spp, e toxocara spp, os ovos de 

helmintos e protozoários gastrointestinais são eliminados nas fezes e muitas vezes em ambiente 

público o que propicia a proliferação de parasitoses, (TAPARO et al., 2016). 

Os locais públicos podem se tornar ambientes favoráveis para o desenvolvimento de 

parasitas como o Ancylostoma spp. e Toxocara spp, Vasconcellos et al (2006), constitui um 

problema em saúde pública, já que animais domésticos como cães gatos podem estar infectados e 

frequentar praças parques e ruas desta maneira há o risco transmissão de forma direta por contato, 

ou de forma indireta como água e alimentos contaminados.  

As espécies Ancylostoma brasiliense e o Ancylostoma caninum parasitam de cães e gatos 

domésticos e silvestres, e podem causar no homem o popular bicho geográfico Já a ancilostomose é 

uma helmintíase que pode ser causada tanto pelo Ancylostoma duodenale como pelo Necatur 

americanos, são responsáveis pela doença ancilostomíase (SHUTUTS, et al., 2014). 

De acordo com Ribeiro (2004) algumas medidas podem ser feitas para de evitar as infecções 

helmínticas, a primeira ação a ser feita é tratamento de animais infectados, respeitando a indicação 

do fabricante e do ciclo biológico de cada parasita, recolher imediatamente as fezes de animais 

defecam na rua, alimentação a base de ração para animais domiciliados, boa higiene do ambiente de 

canis e solos para evitar a contaminação direta.  LABRUNA et al. (2006) ressalta a importância de 

programas de controle de verminose nos centros urbanos, para animais  errantes, portanto não tem 

alguém que os mantenham alimentados e livres de infestação de endo e ectoparasitas, podendo ser 

fontes de disseminação de verminoses em áreas urbanas. 
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Tendo em vista os dados levantados e observadosc acima este trabalho tem como objetivo 

relatar a ocorrência de parasitas em cães e gatos, domiciliados no município de Cascavel, Paraná, 

Brasil.  

 

 

3. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado no mês de agosto de 2016, foram coletadas amostras de 

fezes de cães e gatos domiciliados de ambos os sexos e de raça e idades diferentes que 

frequentavam três clínicas Veterinárias, no município de Cascavel – PR. Com autorização do 

proprietário que também colaborou com coleta em sua casa. As amostras fecais foram obtidas de 

maneira espontânea utilizou-se de potes específicos estéreis, que não possibilitaram contaminações, 

e com auxilio de palitos estas foram manuseadas para que não acontecesse contaminação de 

material. 

As amostras foram coletadas, foram acondicionados em caixas isotérmicas com gelo seco, 

os exames laboratoriais foi utilizado o Laboratório de Parasitologia e Doenças Parasitárias da FAG 

– Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz. Os frascos estavam devidamente identificados, 

com número e nome de cada animal, sua origem, data, dia de coleta, horário e espécie. 

Os métodos utilizados para realização do diagnóstico coproparasitólogico foram qualitativos 

descritos Willis e Molay (1921), baseado na flutuação e Hoffmamm (1934) que é de sedimentação 

simples, na sequencia as laminas foram observadas em microscópio óptico com objetivas de 10X e 

40X. 

Alguns dados foram coletados dados dos animais como: raça, idade, data do vermifugo, tipo 

de vermífugo, tipo de alimentação e presença de ectoparasitos estes foram armazenados para 

posterior análise. Exames copropasitológicos e informações obtidas foram analisados pelo 

programa Epi Info 3,05 (CDC, Atlanta, USA). 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Foram analisadas um total de 90 amostras fecais, por dois métodos avaliativos, destas 62 eram 

caninas (68,89 %) e 28 felinos com prevalência de 31,11 %. O helminto mais frequente foi 

Ancylostoma sp. 16,67%. Destes eram  21,0 % (13/62) eram cães parasitados e 14,3% gatos (4/24) , 
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o segundo parasita intestinal prevalente neste estudo foi o Trichuris sp.com 6,67 %, como 

observado na tabela 1. 

O parasito de maior ocorrência neste estudo foi o Ancylostoma spp. com prevalência de 21,0 

% (13/49) em cães e 14,3 % (4/24) em gatos; esse resultado corrobora com outros trabalhos como 

de Alves et al. (2010), que também encontraram maior parasitismo em cães pelo Ancylostoma spp. 

com prevalências de 45,08 %, (119/264) em Curitiba-PR, 24,8 (10/28) em Cachoeiro do 

Itapemirim-ES, 85 % (68/80) em Manaus-AM, (109/230) (47,4 %), (36/230) em Rio Branco - Acre. 

(LEITE et al., 2004; ALVES et al., 2010; PEREIRA & BARBOSA 2013; MONTEIRO et al. 

2014.). Respectivamente a maior ocorrência de Ancylostoma spp. em vários trabalhos realizados em 

diferentes regiões, corrobora com Labuna et al. (2006), o qual relata que independente da região ou 

dos métodos e inquéritos utilizados para a identificação de parasitismo em animais domésticos a 

Ancylostoma é o gênero de helminto mais frequente. 

Dentre as variáveis pesquisadas algumas apresentaram resultados estatisticamente 

significativos para Ancylostoma sp.  como o fator racial, onde os cães sem raça definida (SRD) 

tiveram 6,8 vezes, (p=0,037)  mais chances de adquirir a verminose do que animas de raça definida. 

Pasqua & Pedrassami (2012), também observaram maior frequência de parasitismo em cães sem 

raça definida, para os autores essa ocorrência possivelmente está associadas às condições de vida 

destes cães, em que alguns são excluídos de tratamentos anti-helmínticos e têm uma baixa 

qualidade nutricional. 

Outra variável significativa foi à correlação entre ingestão de comida caseira e ração, os 

animais que consumiam comida caseira apresentaram 4,33 vezes (p=0,023.)  mais chances de 

estarem parasitadas pelo Ancylostoma sp. Segundo Pivoto e colaboradores (2013), animais que 

consomem comida caseira apresentam maior chance de parasitismo, pois não apresentam um bom 

status nutricional, isto interfere na capacidade imunológica contra a infecção por parasitos. 

Foi observado que os animais tratados com parasiticida, estavam mais protegidos da 

infecção por parasitos (OR 0,10; p=0,041), esse resultado é esperado já que o medicamento ajuda 

no tratamento e controle das verminoses. Já os cães e gatos que estava há mais de um ano sem 

controle parasitário apresentaram 5,28 vezes, (p=0,041) mais chance de portarem alguma espécie de 

parasito. Resultado que traduz o longo tempo de exposição ao agente parasitário e aumenta a 

probabilidade da infecção.  

A espécie Trichuris vulpis foi a segunda de maior ocorrência nesse estudo com 35,3 %, 

mas foi diagnosticada apenas em cães. A prevalência desse estudo foi superior à encontrada por 
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Silva et al. (2007), em cães de Santa Maria – RS e Capuano & Rocha (2006) em cães de Ribeirão 

Preto- SP, os quais determinaram 11,25% e 24,5 %, respectivamente.  

Foi constatado que os animais parasitados Ancylostoma sp. apresentaram maior chance de 

estarem infectados por Trichuris sp.  (OR=13,17 p=0,006). Resultado semelhante ao encontrado por 

Ferreira et al (2010), que relataram maior chance de ocorrência simultânea desses parasitos em cães 

de Apodi, RN. 

Não foram encontrados capsulas ovígeras de Dipylidium caninum nas amostras analisadas, 

provavelmente devido a ausência de infestações de pulgas ou piolhos, os quais são hospedeiros 

intermediários desse cestoda. Esse resultado corrobora com Dryden & Rust, (1994) e Schimidt & 

Roberts, (1996), os quais relatam maior ocorrência da dipilidiose em cães infestados por pulgas e 

piolhos.  

As amostras negativas podem ser devidas a alguns fatores como os fase de vida do parasita, 

baixa carga parasitária, formas imaturas de parasitos, fase de eliminação dos ovos, número de 

amostras, uma vez que esta foi coletada uma única vez, não repetindo o coproparasitológico dos 

animais avaliados. 

Tabela 1 - Análise das variáveis associadas a positividade de Ancylostoma sp. em cães e gatos que 
frequentavam clínicas Veterinárias de Cascavel, Paraná, Brasil, 2016. 

 
Variáveis 

Resultado das Análises 
Ancylostoma sp.  positivo/ 

total (%) 
Valor de pa 

OR(95%)b 

Fator racial   

SRD 14/65 (21,5) 0,0378 
Raça definida 15/90 (4,0) 6,58 (0,81-53,05) 

Comida caseira   
Sim 6/16 (37,5) 0,0236 
Não 15/90 (12,2) 4,33 (1,26-14,81) 

Vermífugo   
Sim 12/85 (14,1) 0,0311 
Não 15/90 (10,1) 0,10 (0,01-0,72) 

Vermífugo a mais de um ano   
Sim 8/20 (40,0) 0,041 

5,28 (1,80-19,36) 
 

0,006 
13,27 (2,16-81,25) 

Não 
Trichuris 

Sim 
Não 

7/89 (21,9) 
 

4/6 (67,7) 
15/90 (13,1) 

 
       a - Qui-quadrado de Yates ou Teste exato de Fisher; b – intervalo de confiança. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste presente trabalho pode-se concluir que a frequencia de animais parasitados na cidade 

de Cascavel- PR, esta relacionado a alimentação que estes recebem bem como o tempo de 

vermifugação realizadas a eles. Na maioria dos casos não é realizado exame cropoparasitóligo o que 

seria um grande avanço para diagnóstico do agente este envolvido e qual o principio ativo é melhor 

para cada paciente. O ideal seria que o Medico Veterinário realizasse este procedimento, pois possui 

conhecimento de como usar os vermífugos para cada espécie de parasita.  o que aumenta as chances 

dos animais portarem alguma forma de infecção.  Desta forma, medidas preventivas com auxílio de 

exames coproparasitológicos e administração de anti-helmínticos devem ser instituídas. 

. 
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