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RESUMO
Zoonoses sempre  foram alvo  de  problemas para  o  Ministério  da  Saúde,  juntamente  com a  saturação  de  animais
presentes na rua. Tais situações promovem a disseminação de doenças e não promovem bem-estar aos animais. O
objetivo desta pesquisa descritiva é salientar sobre a situação atual da ocorrência de agentes parasitários em felinos na
cidade de Maringá. Será realizada uma pesquisa quantitativa, dessa forma, decorrerá uma coleta de dados através da
busca de fezes de gatos de pontos favoráveis da cidade de Maringá, com o intuito de atingir um número considerável de
hospedeiros parasitados na região.  Espera-se que seja encontrado o maior número de parasitos causadores de tal
problema de saúde pública e relacioná-los com a região geográfica em que foram encontrados os maiores números de
casos, afim de buscar causas no específico local, para que seja implantado um plano de combate para esses grupos em
específico, por conseguinte, sejam disponibilizados os resultados para o centro de zoonoses de Maringá, favorecendo
campanhas de  controle.  As  amostras  serão  coletadas  de  gatos  de  rua  e  de  animais  residentes  em domicilio.  Foi
selecionado o gato como objeto de estudo, por envolver polêmicas quanto à segurança sanitária em domicílios. Ademais
estima-se cooperar com a saúde pública e com o próprio bem-estar do animal. 
.
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1 INTRODUÇÃO

Os animais de modo geral, entre eles os gatos, auxiliam no desenvolvimento afetivo de uma
criança e também no aprendizado do companheirismo, desenvolvimento de responsabilidade, auxilia
a desenvolver ações humanitárias e obter consciência ecológica (GARCIA,2000).

Entretanto, em alguns casos esses animais são temidos nos lares em detrimento de algumas
doenças  que  os  acometem,  e  em  alguns  casos  sendo  dotadas  de  um  potencial  zoonótico
(ANTUNES,2001).

Em um estudo feito na cidade de São Paulo, foram observadas oito espécies diferentes de
parasitos  nos  gatos.  Entre  os  protozoários  encontrados,  o  gênero  com  maior  frequência  foi  o
Cystoisospora spp. em 70 gatos (50,72%) e o Toxocara cati o helminto com maior presença, com 39
gatos positivos (28,26%). Nas infecções múltiplas as mais regulares foram as combinações entre
Toxocara  cati e  Cystoisospora  spp.  (7,97%)  e  Toxocara  cati e  Ancylostoma  spp.  (7,97%).  (A
presença de proglotes de Dipylidium caninum foi observada em duas amostras, quando da colheita
das fezes nas gaiolas. A infecção ocorreu de forma única e múltipla em 81,88% e 18,12% das
amostras examinadas, respectivamente (RAGOZO et al,2002).
Ancylostoma caninum 

Sua morfologia possui coloração branco-acinzentada ou avermelhada. Possui dilatação na
extremidade anterior. Sua localização é no intestino delgado e é hematófago. A fase pré-parasitária
é da superfamília Strongyloidea por tradição. A evolução dos ovos no exterior segue continuamente,
para isso é necessário oxigênio, umidade adequada e temperaturas altas. A temperatura ideal para
o desenvolvimento de ancilóstomos é de 23 a 30 graus (FORTES; ELINOR,2004).
Toxocara

O hospedeiro  principal  é  o  gato,  e  sua localização é  no intestino  delgado.  Faz parte  da
superfamília, o  Toxoraca é um verme branco e com tamanho grande, na maior parte das vezes
ocorre  uma  infecção  mista  com  outro  ascarídeo  dos  carnívoros,  o  Toxascaris  leonina.  A

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



diferenciação dos dois pode ser feito através de um exame macroscópico ou ainda com uma lupa,
quando é observado que que as asas cervicais de T. cati têm uma forma semelhante a uma ponta
de  flecha,  com as  suas  bordas posteriores  em aproximadamente  em ângulo  reto  com o corpo
enquanto as de Toxicares se afilam gradualmente pelo corpo (URQUHART,1998).
Giárdia

Parasitando  principalmente  o  intestino  delgado  e,  em alguns  casos  o  intestino  grosso,  a
giárdia,  pode  acarretar  diarreia  aguda  e/ou  crônica,  eventualmente  má  formação  e,  raramente,
êmese.  Sendo  contraída  através  da  deglutição  de  fezes  infectadas,  ou  de  alimento  ou  água
contaminada. Ocasionalmente a contaminação é preocupante e levando a desidratação, letargia e
anorexia, ou pode não apresentar sintomas. Dispõe de valor zoonótico. O prognóstico é notável,
toda via os cistos podem permanecer no meio ambiente, levando a uma nova infecção. A contenção
e a profilaxia dão-se principalmente da restrição do animal ao ingresso à rua, oferecimento de água
de boa qualidade e controle parasitário (ZAPPA, CAVALANI,2011).

Cryptosporidium spp. é um protozoário, parasito intracelular obrigatório, do tecido epitelial do
trato gastrintestinal, gerador da criptosporidiose, atingindo vasta diversidade de hospedeiros e ampla
predisposição  de  reprodução  e  disseminação.  Pouco  se  entende  sobre  a  infecção  por
Cryptosporidium  spp.  na  espécie  felina  e  mediante  a  relevância  dos  gatos  como  animais  de
companhia,  é  de  grande  valor  a  análise  de  desse  parasito.  Estudos  realizados  em  Recife,
Pernambuco em amostras de fezes de 32 felinos domésticos obteve-se como resultado em taxa de
infecção de 18,8% (6/32), comprovando considerável parasitismo (SILVA et al,2015).

Felídeos domésticos estão expostos a várias parasitoses de variadas espécies demonstrando
sintomatologia diferenciada, dentre eles com potencial zoonótico   evidenciando destaque em termos
de Saúde Pública e Ambiental.  Neste caso na cidade de Lisboa, foram avaliados endoparasitas
gastrointestinais através de amostras coprológicas de ectoparasitas através da observação direta.
Utilizou-se o Método de Willis para as amostras coprológicas que permite a detecção de ovos de
nematodeos  e  cestodeos,  oocistos  e  cistos  de  protozoários.  Foram  avaliadas  116  amostras
coprológicas de  fezes de  felinos  tendo  sido  detectado  6,5% (3/46)  de  positivos  afirmativo  para
endoparasitas, entre eles um caso de Ancylostoma um caso de Toxocara cati e um caso de infecção
múltipla  por  T. cati e  Cystoisospora felis, em geral  nos felinos com inferior  a  um ano de idade
(FERREIRA,2016).

Segundo a pesquisa de Müller, Silva Filho e Greinert (2005), foram avaliadas fezes de 18
felinos confinados em dois zoológicos, sendo treze indivíduos no Zoológico Municipal de Pomerode
– SC e cinco felinos da Fundação Parque Ecológico Zoobotânico de Brusque – SC, neles não era
adotado nenhum programa de controle parasitário com antihelmintico. Após o exame parasitológico
de  84  amostras  de  fezes  de  13  animais,  provenientes  do  Zoológico  Municipal  de  Pomerode,
percebeu-se que houve parasitismo em 17 (20,2%),  que corresponde à  frequência  de 6  (46%)
animais  contaminados.  Na  Fundação Parque Ecológico  Zoobotânico  de  Brusque,  cinco animais
estavam  parasitados  e,  em  relação  às  28  amostras  fecais  coletadas,  18  (64,3%)  delas
demonstravam positivismo entre uma ou mais espécies de protozoário e/ou helminto.

A  parasitose  causada  pelo  agente  etológico  o  protozoário  Toxoplasma  gondii,  é  a
toxoplasmose,  parasito  intracelular  obrigatório,  sendo uma zoonose importante transmitida  pelos
felinos e grande diversidade de animais vulneráveis, os felinos têm uma relevância em função da
difusão  da  infecção  pelo  Toxoplasma gondii,  pois  são  os  exclusivos  hospedeiros  definitivos  do
parasito (OLIVEIRA et al,2014).

As consequências causadas nos seres humanos são cegueira ou retardo mental nos casos
de transmissão congênita, os indivíduos com imudeficiências, estão sujeitos ao óbito.  O gato está
diretamente  envolvido  na  cadeia  epidemiológica  da  doença,  entretanto,  a  principal  forma  de
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transmissão para o homem é a prática de alimentar-se de carne crua ou malpassada ademais a
ingestão de legumes, frutas, leite e água contaminados pelo oocisto esporulado do protozoário. É
um dever dos profissionais da saúde orientar a população sobre os mecanismos de transmissão da
doença,  salientando  que medidas de higiene são de total  relevância  para  a  atenuação da sua
incidência (PRADO, 2011).

Zoonoses são doenças que podem ser transmitidas dos animais para homens, e em alguns
casos causando graves consequências podendo levar a óbito.

Obtendo informações verdadeiras, nas últimas décadas tem-se atentado o desenvolvimento
do número de danos e patologias que se manifestam em humanos que possuem correlação com o
universo  animal,  sejam  eles  vertebrados  ou  invertebrados.  Semelhantemente,  desperta
concentração o fato de relevante parcela dessas doenças ser emergentes, lhes sendo atribuído,
segundo especialistas e epidemiologistas, indicadores que exprimem notável magnitude, tendo sua
incidência  variando  entre  60%  e  75%  de  ocorrendo  no  mundo  dos  patógenos  conhecidos
(ANJOS,2011).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa é delimitada como de caráter descritiva e quantitativa. Inicia-se pela coleta de
fezes das regiões da cidade a serem escolhidas e pontos estratégicos de áreas com o maior número
de gatos de rua. Em seguida, serão coletadas fezes desses animais acondicionadas em refrigeração
à temperatura de 4 a 8ºC, e realizada a identificação microscópica no laboratório de parasitologia do
Hospital Veterinário do Centro Universitário de Maringá. Serão analisadas as amostras coletadas
com identificação  de  cada  região  específica,  delimitados  os  parasitas  que  provocam  zoonoses
encontradas sendo correlacionado com a sua região.  As fezes dos felinos domiciliados também
serão analisadas seguindo o mesmo protocolo. Os resultados serão apresentados ao Centro de
Zoonoses de Maringá, possibilitando assim, uma parceria futura para que uma nova configuração de
controle  e  prevenção  sejam  criados.  Serão  realizados  exames  coproparasitológicos,  utilizando
métodos  diretos  de  flutuação  (Willis),  centrífugo-flutuação  (Faust)  e  sedimentação  simples
(Hoffmann),  e  serão  pesquisados  os  helmintos  nematódeos  dos  gêneros  Toxocara,  Toxocaris,
Trichuris,  os  cestódeo  como  o Dipylidium, os  protozoários  como  a  Giardia,  e  coccídeos  como
Eimeria/Isospora, Toxoplasma, pois no Brasil são os parasitos encontrados com maior frequência
em  gatos.  Os  resultados  irão  ajudar  a  investigar  a  importância  das  parasitoses  felinas,
principalmente as que possuem potencial de zoonose, ou seja, que podem comprometer a saúde
pública.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Espera-se estimar os tipos de parasitismo dos felinos da nossa região, a variedade e espera-
se que seja encontrado a maior variância de espécies de parasitas zoonóticos possível, para que,
dessa forma, pode haver uma delimitação a ser seguida. Por conseguinte, poderá ser realizado uma
forma de controle específica para o controle. Além disso, promover uma ação em prol da saúde
pública e bem-estar animal fazem parte dos resultados esperados, através do plano de controle a
ser criado.
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