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RESUMO 

 

Pelos estudos já realizados no Brasil e no mundo, não se espera encontrar áreas em 

que os animais, e em especial cães e gatos, estejam totalmente livres de parasitas 

intestinais, áreas indenes. A epidemiologia, ciência que estuda a ocorrência de 

doenças em populações, ajuda os profissionais da área da saúde em seus futuros 

diagnósticos em áreas endêmicas e também alerta para situações que fogem dos 

padrões esperados de ocorrência, as epidemias. e para as quais se deve somar 

esforços na tentativa de  diminuir o número de casos. O objetivo deste trabalho foi 

colaborar com informações recentes e específicas sobre a ocorrência de parasitas 

intestinais de cães e gatos domiciliados na região sul do município de São Paulo, 

SP, Brasil. Neste trabalho, inédito quanto à população estudada e período de 

abrangência, estudou-se a ocorrência de parasitas intestinais de cães e gatos 

atendidos em uma clínica veterinária particular da capital paulista e nos 901 laudos  

estudados, pode-se constatar 284  ( 31,82%) positivos. Dentre os positivos, 102 

(11,32%) com Giardia; 55 (6,1%) Cystoisospora; 52 (5,77%) Ancylostoma; 24 

(2,66%) Toxocara; 2 (0,22%) Trichuris e 1 (0,11%) Crypstosporidium, todos com 

monoinfecção. Dentre os laudos que revelaram infecções mistas, obteve-se 26 

(2,89%) com infeções mistas de Giardia com Cystoisospora; 6 (0,67%) de infecções 

de Giardia com Toxocara; 4 (0,44%) de infecções por Ancylostoma e Giardia; 3 

(0,33%) de Ancylostoma com Cystoisospora; 3 (0,33%) de Ancylostoma com 

Toxocara; 1 (0,11%)  Ancylostoma com Giardia e Trichuris; 1 (0,11%) Ancylostoma 

junto com Trichuris; 1 (0,11%) de Giardia, Toxocara e Cystoisospora; 1 (0,11%) de 

Giardia, Ancylostoma, Toxocara e Cystoisospora; 1 (0,11%) de Cystoisospora com 

Toxocara e 1 (0,11%) de Toxocara, Giardia e Ancylostoma. O estudo aponta para 

ocorrência endêmica de parasitas intestinais de cães e gatos na região sul de São 

Paulo capital e a necessidade de melhorias no tratamento e controle dessas 

parasitoses intestinais buscando diminuir a frequência de ocorrência. Recomenda-se 

atenção redobrada para os agentes de zoonose: Giardia, Toxocara e Ancylostoma.  
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INTRODUÇÃO 

 

Diversos trabalhos apontam para ocorrência endêmica de parasitas intestinais em 



animais, muitos deles com possibilidade de serem transmitidos aos homens, são as 

doenças classificadas como zoonoses.  

As infecções de cães e gatos por parasitas intestinais podem se apresentar de forma 

bem variável, desde  assintomáticas até muito sintomáticas, em casos clínicos que 

se apresentam com  pouco sofrimento animal até, em outro extremo, os que podem 

resultar em morte (BALASSIANO, 2007).  

Muitos dos parasitas de animais domésticos podem infectar também pessoas e as 

infecções requerem atenção e esforços na tentativa de se evitar sofrimentos 

relacionados à doença ou das sequelas (OLIVEIRA et al.,2006).  

O fato de muitos cães e gatos conviverem em íntimo contato com seus proprietários, 

subindo em camas, sofás, automóveis, comendo no mesmo prato, lambendo a si e 

ao seus proprietários, favorece  a transmissão de parasitas entre essas diferentes  

espécies.   

Há trabalhos que apontam para alta prevalência de doenças parasitárias na 

população humana que convive com animais de estimação (FONSECA; SILVEIRA, 

2009). 

CORTEZ e colaboradores já alertavam para a ocorrência endêmica de parasitas 

intestinais de cães e gatos no município de São Paulo (Cortez et al., 1999).  

Em 2009, Fonseca e Silveira publicaram artigo relatando que crianças de 0 a 12 

anos são susceptíveis a afecções parasitárias e que esse grupo, considerado de 

maior risco, se torna mais vulnerável ao conviver com cães em suas residências.  

 

Estudos que revelam a ocorrência de parasitas gastrintestinais em animais podem 

servir de referência para veterinários, autoridades e equipes envolvidas com saúde 

pública e servem como base para elaboração de propostas de controle e profilaxia 

desses espoliadores (SILVA et al., 2009). 

 

OBJETIVOS 

 

Verificar a ocorrência de parasitas intestinais em cães e gatos domésticos, recebidos 

para atendimento em região sul do município de São Paulo. 

 

METODOLOGIA 

 



Estudo retrospectivo baseado em laudos de exames parasitológicos de fezes 

referentes ao biênio 2011/2012, cedidos por clínica veterinária situada na região sul 

do município de São Paulo, SP, Brasil. 

Após esclarecimeto, os responsáveis pela clínica que aceitaram participar da 

pesquisa, assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido.  

O sigilo sobre todas as informações individuais e pessoais cedidas e copiadas dos 

documentos da clínica veterinária foi garantido pelos pesquisadores desde o início 

do estudo e devidamente documentado formalmente no mesmo documento 

supracitado.  

Os laudos foram elaborados a partir de exame parasitológicos de fezes pelas 

técnicas de flutuação em solução saturada e sedimentação simples. 

Todos os laudos do período abrangido foram analisados sistematicamente,  

categorizados e os resultados compilados e as frequências de ocorrência calculadas 

em números absolutos e em percentagens. 

  

DESENVOLVIMENTO 

 

O trabalho foi desenvolvido entre abril e julho de 2013, sendo as fichas cadastrais e 

clínicas, por motivo de segurança, consultadas na própria clínica veterinária e 

devolvidas intactas aos fichários. 

O clínica possuia informatização parcial com cadastros de clientes bem organizados. 

De posse das informações, bancos de dados foram abastecidos e as análises 

matemáticas e estatísticas realizadas. 

Os números de laudos positivos para parasitas intestinais obtidos, por espécie 

animal, no período de 2011 e 2012, somados às discussões pertinentes aos achados 

do estudo deram origem a este trabalho de pesquisa em iniciação científica.  

 

RESULTADOS 

 

Dos 901 laudos estudados, referentes a todos os exames realizados de janeiro de 

2011 a dezembro de 2012, 875 eram de cães e 26 de gatos.  

O total de laudos positivos para parasitas foi de 284  ( 31,82%). 

Dentre os laudos positivos pode-se ver infecções simples, com destaque para os 

casos de presença de Giardia, e também infecções mistas, com até quatro tipos 



diferentes de parasitas presentes no mesmo laudo. 

Os gêneros dos parasitas encontrados através de exame parasitológico de fezes 

foram: Giardia, Cystoisospora, Ancylostoma, Toxocara,Trichuris e Cryptosporidium.  

Os parasitas mais frequentes observados neste trabalho, tanto nas infecções 

simples (com apenas um parasita), quanto em infecções mistas  (com mais de um 

tipo de parasita) foram, em ordem decrescente: Giardia, Cystoisospora, Ancylostoma 

e Toxocara, Trichuris e Cryptosporidium (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Frequência de parasitas intestinais encontrados em cães e gatos, 
pacientes de uma clínica particular da região sul do município de São Paulo. 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Trabalhos sobre frequência de ocorrência de doenças parasitárias são importantes 

para a formação de opinião a respeito de áreas indenes , endêmicas ou epidêmicas. 

Na dependência das ocorrências verificadas se pode avaliar se a atuação das 

equipes especializadas em saúde pública e privada estão conseguindo manter em 

níveis aceitáveis o número de casos das doenças animais e humanas. 

Os sistemas de vigilância epidemiológica são valorosos quando se quer controlar 

Infecção Parasita Frequência absoluta (n) Frequência relativa (%)

Simples

Ancylostoma 52 5,77

Cryptosporidium 1 0,11

Giardia 102 11,32

Cystoisospora 55 6,10

Toxocara 24 2,66

Trichuris 2 0,22

Mista

Ancylostoma e Giardia 4 0,44

Ancylostoma e Cystoisospora 3 0,33

Ancylostoma e Toxocara sp 3 0,33

Ancylostoma, Giardia e  Trichuris 1 0,11

Ancylostoma e Trichuris 1 0,11

Giardia e Cystoisospora 26 2,89

Giardia e Toxocara 6 0,67

Giardia, Toxocara e Cystoisospora 1 0,11

Giardia, Ancylostoma, Toxocara e Cystoisospora 1 0,11

Cystoisospora e Toxocara 1 0,11

Toxocara, Giardia e Ancylostoma 1 0,11

Total 284 31,52



doenças, espcialmente quando oferecem risco duplo, à saúde humana e animal. De 

acordo com os resultados obtidos neste trabalho fica recomendado maior atenção ao 

controle das parasitoses intestinais dos cães e gatos, especialmente as causadas 

pelos protozoários dos gêneros Giardia e Cystoisospora pela alta frequência de 

ocorrêcia. 

Como este e outros trabalhos apontam para ocorrência endêmica de parasitas 

intestinais de animais no município de São Paulo, sugere-se que mais estudos 

sejam feitos para esclarecer os pontos falhos no controle destes agentes, como  

ineficiência no extermínio de fontes de infecção, possíveis faltas de higiene, erros no 

destino adequado dos dejetos e excretas, inabilidade para evitar reinfecções, 

existência de resistência parasitária aos anti parasitários e tratamentos feitos de 

forma equivocada quanto a dose e escolha dos princípios ativos dos anti 

parasitários.  
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