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Resumo:

Com avanço da área urbana em direção à área rural, o homem vem invadindo um

território que anteriormente era habitado somente por animais, vetores de doenças,

que  até  então  parasitavam  espécies  especificas  de  animais,  e  que  começam

também a parasitar,  mesmo que acidentalmente, animais domésticos e o próprio

homem. Assim, o número de zoonoses transmitidas por artrópodes, protozoários e

helmintos  tem  aumentado  (LABRUNA  et  al,  2007;  CHOMEL  et  al.,2006,  2010).

Ehrlichiose,  babesiose,  Giardiase,  Ancylostomose  e  Leihsmaniose  são  alguns

exemplos destas doenças que, normalmente, encontradas em animais domésticos

(cães, gatos e equinos) podem ser transmitidas acidentalmente ao homem. (LEMOS

et  al.,  1997  a).  Traçar  o  perfil  hematológico  dos  animais  acometidos  por  essas

infecções  contribui  com  a  clínica  médica  e  a  saúde  pública.  Os  dados  para  a

pesquisa  serão  obtidos  a  partir  dos  resultados  dos  exames  dos  pacientes  com

suspeita clinica de parasitoses e de atendidos no hospital de clínicas veterinárias do

centro universitário Anhanguera – Unidade Itaboraí- RJ (UNIAN).

Introdução:

As parasitoses gastrointestinais estão entre as doenças mais importantes dos

cães, principalmente os jovens e recém-natos. Além disso, o cão assume o papel de

hospedeiro definitivo de várias parasitoses com potencial zoonotico, o que tem sido

largamente  estudado  e  reconhecido  como  um  importante  problema  de  saúde

pública. 

 A crescente aquisição de cães como animais de companhia tem aumentado o

número de pessoas expostas ao risco de contrair infecções por parasitos zoonótico

(neves,  2005)  .  Dentre  eles  destacam-se  a  Giardia sp   as  formas  larvares  de

Ancylostoma  spp.(larva  migrans  cutânea)  e  de  Toxocara  canis (larva  migrans

visceral). (ALVES, et al., 2005)



05) Dado ao estreito convívio dos cães com o homem torna-se fundamental traçar

um perfil laboratorial e controle adequado da endoparasitose canina, com o objetivo

de auxiliar o diagnóstico clínico e diminuir a contaminação do meio ambiente pelas

formas infectantes destes parasitos e, conseqüentemente, minimizar os riscos de

infecção humana e canina (COURA ,2005; DUMLER , 2007).

        No Brasil, a ehrlichiose e a babesiose, por exemplo, são encontradas em

todos  os  estados  e  especificamente  no  Rio  de  Janeiro,  como  o  hospedeiro

invertebrado  é  perfeitamente  adaptado  ao  clima,  toda  a  área  é  considerada

endêmica.  Além disso,  de  acordo  com Shaw et  al.(2001),  é  comum a  infecção

associada de Ehrlichia sp e Babesia sp e até mesmo de outros patógenos, uma vez

que  todos  apresentam  o  mesmo  vetor,  o  ixodídeo  Riphicephalus  sanguineus,

conhecido vulgarmente como carrapato marrom do cão.     (ROZENTAL, 2008)

Tendo em vista a importância destas hemoparasitoses naturalmente adquiridas para
a saúde animal, objetivou-se caracterizar seus aspectos hematológicos,  
bioquímicos e parasitário de pacientes infectados com parasitoses de potencial 
zoonótico, em cães atendidos no Hospital de clinicas veterinária da UNIAN, 
fornecendo ao clínico de pequenos animais da região pesquisada, subsídios para a 
suspeita clínica precoce, para o uso de ferramentas que confirmem o diagnóstico e 
para o sucesso no tratamento o que, em última análise, aumenta a qualidade de vida
e, principalmente, as chances de sobrevida do cão. O acompanhamento e a 
orientação clínica dos portadores e dos suspeitos devem ser eficientes para que o 
prognóstico lhes seja favorável, pois um diagnóstico impreciso ou tardio pode 
resultar, como  já foi dito, na morte do paciente. 

Objetivos

O objetivo geral deste trabalho foi gerar um conhecimento com aplicação prática para

aumentar os acertos do clínico de pequenos animais face à ehrlichiose e à babesiose e as

parasitoses intestinais. 

        Os objetivos específicos foram traçar um perfil hematológico, bioquímico  mais comuns

na  clinica  medica  das  hemoparsitoses  e  enteroparasitoses  e  caracterizar  possíveis

mudanças na  apresentação clínica dessas doenças, bem como identificar a interação com



as estações do ano, através de um levantamento retrospectivo de 10 anos de atendimento

aos pacientes  do Hospital de clinicas veterinárias da UNIAN – Itaboraí – RJ.

Metodologia

Prontuários dos pacientes atendidos no Hospital de clinicas veterinárias da UNIAN –

Itaboraí  –  RJ  no  período  de  janeiro  de  2009  a  junho  2014  com  suspeita  clínica  de

hemoparasitoses e enteroparasitoses estão sendo analisados

        Os  dados  analisados  são:  exames  laboratoriais  (hemograma,  bioquímica  e

coproparasitologico), local de domicilio, presença de ectoparasitos.

Desenvolvimento:

 Até a presente data foram inicialmente analisados os prontuários referentes ao período

entre 2009 e 2013 de pacientes com Ehrlichiose.

Resultados preliminares

No período de janeiro de 2009 a outubro e 2013,  1.079 cães com idade variando de 3

meses  a  12  anos,  de  ambos  os  sexos  atendidos  no  HCV  no  Hospital  de  Clínicas

Veterinárias  (HCV)  da  UNIAN  –  Itaboraí  -  RJ  com  suspeita  de  hemoparasitose,  foram

confeccionados  esfregaços  sanguíneos  corados  pela  técnica  de  Romanowsky,  para  a

realização de microscopia ópticas de inclusões intracitoplasmáticas ( corpúsculos iniciais e

mórulas)  sugestivas  de  Ehrlichia  spp.  Dos  1079  amostras  analisadas,  298  (27,61%)

apresentavam inclusões sugestivas  para  Ehrlichia  spp.  em monócitos e neutrófilos  e  79

(6,95%) apresentavam mais de um hemoparasito, caracterizando coinfecção.

 Considerações Finais

No segundo período, daremos continuidade ao projeto analisando os dados referentes à

Babesiose e as enteroparasitoses.

Referencias Bibliográficas

ALVES,  O.F;  GOMES,  A.G;  SILVA,  A.C.Ocorrência  de  enteroparasitos  em  cães  do

município  de  goiânia,  goiás:  comparação  de  técnicas  de  diagnóstico.  Ciência  Animal

Brasileira v. 6, n. 2, p. 127-133, abr./jun. 2005



COURA,  J.R.(editor).  Dinâmica  das Doenças Infecciosas  e  Parasitárias.  Rio  de Janeiro:

Guanabara Koogan . 2005, p. 1639-1640.

CHOMEL, B.B; BOULOUIS, H.J; MARUYAMA, S.; BREITSCHWERDT, E.B. Bartonella Spp.

in Pets and Effect on Human Health. Emerging Infectious Diseases, v. 12, n. 3, March 2006.

CHOMEL B.B. & KASTEN R.W.  Bartonellosis, an increasingly recognized zoonosis. Review

article.   Journal  compilation.  The  Society  for  Applied  Microbiology,  Journal  of  Applied

microbiology, 2010.

DUMLER,  J.S.,  MADIGAN, J.E.,  PUSTERIA,  N.,  BAKKEN,  J.S.  Ehrlichioses in  Humans:

Epidemiology,  clinical  presentation,  diagnosis  and treatment.  Clinical  infectious Diseases;

45:S45-51, 2007.

LABRUNA,  M.B.,  CAMARGO,  L.M.A.,  TERRASSINI,  F.,  FERREIRA,  F.Ticks(  Acari:

Ixodidae) from the state of Rondônia, western Amazon , Brazil. Syst. Appl. Acarol. 10, p. 17-

32. 2005.

LABRUNA M.B., HORTA M.C., AGUIAR D.M., CAVALCANTE G.T., PINTER A., GENNARI

S.M., CAMARGO L.M.A. 2007.  Prevalence or Rickettsia Infection in dogs from the Urban

and Rural Áreas of Monte Negro Municipality Western Amazon, Brazil.  Vector Borne and

zoonotic diseases. v. 7, n. 2, p. 249-255, 2007.

LEMOS, E.R.S.; MACHADO,R.D.;PIRES, F.D.A.; MACHADO, S.L.; COSTA, L.M.C.; 

COURA, J.R. Rickettsiae-infected ticks in a endemic area of spotted fever in state of Minas 

Gerais, Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. v.92, n.4, p. 477-481, 1997a.

NEVES, D. P. Parasitologia humana, 11ª Ed. São Paulo: 2005.

ROZENTAL T, FAVACHO A.R.M., BARREIRA J. D., R.C.OLIVEIRA, GOMES, R., ALMEIDA,

D.N.P., LEMOS E.R. Rickettsia spp. infection in Rhipicephalus sanguineus ticks in Brazilian

spotted  fever  endemic  rural  área  in  Rio  de  Janeiro  state,  Brazil.  Journal  Compilations.

European Society of Clinical  Microbiology and infectious Diseases, CMI, 15(suppl.2), 245-

246, 2008.

SHAW S.E., Day M.J., Birtles R.J. & Breitschwerdt E.B. 2001. Tick-borne infectious diseases

of dogs. TRENDS  Parasitol. Vv.17, p74-80, 2001.


