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Resumo 

O crescente número de animais domésticos, sobretudo nos grandes centros 

urbanos, tem estreitado o contato entre esses e humanos, aumentando a exposição 

à parasitas responsáveis por zoonoses. O objetivo do presente estudo é avaliar a 

prevalência de parasitos em fezes de animais oriundos de abrigos, canis e gatis, da 

Região metropolitana de São Paulo. Foram coletadas amostras de animais, 

processadas pelas técnicas de centrífugo-flutuação, Sheather e coloração de 

fucsina, Gram-cromotrope, e analisadas por microscopia. Dentre as amostras 

analisadas, apenas 3 (8,33%) foram diagnosticadas com Giardia duodenalis. 

Esses resultados indicam a importância do diagnóstico e tratamento dos animais de 

companhia, assim como a adoção de medidas educativas para diminuir o risco de 

infecção por parasitas causadores de zoonoses. 

 

Introdução  

O crescente número de animais domésticos, sobretudo nos grandes centros 

urbanos, tem estreitado o contato entre esses e humanos, aumentando a exposição 

aos parasitos, sobretudo os intestinais (LEE et al., 2010; MARQUES et al., 2012). No 

Brasil, as parasitoses intestinais merecem destaque especial, pois ocupam um 

importante papel no cenário das doenças infecciosas e produzem uma série de 

manifestações clínicas que podem levar a incapacidade e o óbito. A frequência de 

parasitoses em nosso meio está relacionada principalmente às condições de 

higiene, educação sanitária e ambiental e, por conseguinte, guarda relação direta 

com as condições socioeconômicas do país (HOTEZ e WILKINS, 2009; MENDES e 

DE MORAES, 2014). Além disso, com o surgimento da aids, emergiram diversos 

parasitas até então desconhecidos como causadores de doenças, fato cada vez 

mais comprovado por estudos clínicos, laboratoriais e histopatológicos. Associado a 

isso, houve uma alteração importante no ciclo de vida desses parasitos nos 

imunodeprimidos, em comparação com os doentes imunocompetentes (GÓRALSKA 

e BŁASZKOWSKA, 2015).  

E por fim, mas não por último, cabe salientar que as formas parasitárias 

variam quanto a sua massa e sobrevida no meio exterior. Assim, não existe um 

método capaz de diagnosticar, ao mesmo tempo, todas as formas parasitárias. Por 

esse motivo, nas rotinas dos laboratórios de análises clínicas muitos parasitas, 

especialmente os emergentes e oportunistas, deixam de ser diagnosticado. Nesse 



sentido, para nossos estudos estão sendo realizados diferentes técnicas para 

detecção das mais diversas estruturas parasitárias.  

 

Objetivo  

Avaliar a prevalência de parasitoses em cães e gatos localizados em abrigos 

(canis e gatis) da Região Metropolitana de São Paulo. 

 

Metodologia 

Foram incluídos neste estudo fezes de cães e gatos domésticos de três 

instituições que abrigam animais abandonados em vias públicas da Região 

Metropolitana de São Paulo. No geral, estima-se a coleta de 400 amostras, cuja 

distribuição dar-se-á nos seguintes municípios: Arujá (n = 40); Guarulhos (n = 300) 

São Paulo (n = 60). Não obstante, até o presente foram analisadas as amostras da 

cidade de Arujá. 

As amostras foram homogeneizadas com dicromato de potássio a 2,5% na 

proporção de 1:3, identificadas e transportadas sob refrigeração. No laboratório 

foram utilizadas as técnicas de centrífugo-extração (formol éter modificado) e 

centrífugo flutuação (Sheather).Para a pesquisa de oocistos de Cryptosporidium spp 

e esporos de microsporídios são confeccionados esfregaços a partir do material 

concentrado pelas técnicas de centrífugo-extração. A coloração de fucsina (método 

de Ziehl-Neelsen modificado) é utilizada para a confirmação da presença de oocistos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). A coloração de gram-cromotrope a quente, 

modificada por Moura et al. (1996) é utilizada para a pesquisa de esporos de 

microsporídios apenas em fezes diarreicas. 

 

Desenvolvimento 

Até o presente, amostras de 36 animais (8 macho e 28 fêmeas) do município 

de Arujá coletadas e analisadas quanto a presença de parasitas intestinais. O 

tratamento dos animais com antiparasitários ocorre a cada seis meses (maio e 

novembro), e os mesmos são vacinados anualmente com V10 e raiva. Trata-se da 

criação de animais de raça para venda, em que o manejo de criação é semi-

confinado, com acesso a piso cimentado, grama e um lago. No local não há 

possibilidade de contato com animais errantes e, no geral, todos os animais são 

banhados a cada semana ou 15 dias no próprio estabelecimento. 



 

Resultados 

Como mostrado na Tabela 1, Giardia duodenalis foi encontrado em apenas 3 

animais (8,33%). Mais estudos estão sendo realizados. 

Tabela 1. Prevalência de parasitas em fezes de cães de Arujá (São Paulo) 

 Aspecto das fezes 

Resultado Normal Pastosa Diarreica 

 N (%) N (%) N (%) 

Negativo 18 (90) 14 (93,33) 1 (100) 

Giardia 2 (10) 1 (6,67) 0 (0) 

Total 20 (100) 15 (100) 1 (100) 
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