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RESUMO 

 

Quando nos referimos aos animais de companhia, as parasitoses têm um papel 

importante no bem-estar e saúde, não só dos próprios, mas também do homem 

(zoonoses parasitárias). Os protocolos de desparasitação e as medidas profiláticas são 

essenciais para o combate às parasitoses. 

O presente estudo teve como objetivo principal a recolha de fezes de gatos 

domésticos e a sua caracterização, de forma a verificar a presença de parasitas 

gastrointestinais e pulmonares nos gatos do distrito de Vila Real.  

De setembro a dezembro de 2017 foram recolhidas um total de 80 amostras 

provenientes de gatos internados no Hospital Veterinário de Trás-os-Montes (HVTM), 

Hospital Veterinário da UTAD (HVUTAD) e gentilmente cedidas por particulares. 

Verificou-se uma prevalência geral de infeção por endoparasitas de 31,3%, sendo que 

se observaram cinco espécies de endoparasitas: Toxocara cati (23,8%), Cystoisospora 

felis (5%), C. rivolta (5%), Capillaria aerophila (2,5%) e Aelurostrongylus abstrusus 

(3,6%). O estilo de vida dos gatos revelou-se estatisticamente significativo quando 

relacionado com a probabilidade de infeção por endoparasitas (p < 0,0001). As restantes 

variáveis em estudo (sexo, raça e idade) não obtiveram relevância estatística. 

Os resultados obtidos neste estudo demonstram a importância da aplicação das 

corretas medidas preventivas e do tratamento de parasitoses no gato. O médico 

veterinário possui especial importância para sensibilizar a população e escolher o 

melhor método de forma a evitar possíveis infeções. 

 

 

Palavras-chave: coprologia, endoparasitas, Felis catus, gato, parasitas 

gastrointestinais, vermes pulmonares. 
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ABSTRACT 

 

When we refer to companion animals, parasites play an important role in the well-

being, not only their own, but also of man (parasitic zoonosis). Deworming protocols and 

prophylactic measures are important procedures against parasitic diseases. 

The main objective of the present study was to collect data and feces of domestic 

cats, in order to verify the presence of gastrointestinal and pulmonary parasites in cats 

from the district of Vila Real.  

From September to December 2017 a total of 80 samples were collected from cats 

hospitalized at the Veterinary Hospital of Trás-os-Montes (HVTM), Veterinary Hospital 

of UTAD (HVUTAD) and kindly provided by individual owners. The overall prevalence of 

infection with endoparasites was 31.3%. Five species of endoparasites heve been 

identified: Toxocara cati (23.8%), Cystoisospora felis (5%), C. rivolta (5%), Capillaria 

aerophila (2.5%) and Aelurostrongylus abstrusus (3.6%). The lifestyle of the cats was 

statistically significant when related to the possibility of endoparasite infection (p 

<0,0001). The other variables included in the study (sex, breed and age) did not present 

statistical relevance. 

The results obtained in the present study demonstrate the importance of applying 

the correct preventive measures and the treatment of parasitic diseases in the cat. The 

veterinarian is essential to raise awareness in the population and to choose the best 

method in order to prevent possible infections. 

 

 

Keywords: Cats, coprology. endoparasites, Felis catus, gastrointestinal parasites, 

lungworms. 
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mg  Miligrama 

NaCl  Cloreto de sódio 

opg  Ovos por grama de fezes 

PCR  “Polymerase chain reaction” (reação em cadeia da polimerase) 

PO  Per os 

rpm  Rotações por minuto 

SC  Subcutâneo 

SID  “Semel in die” (uma vez ao dia) 

UTAD  Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

ZnCl2  Cloreto de zinco 

ZnSO4  Sulfato de zinco 
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I – INTRODUÇÃO GERAL 

 

O gato doméstico (Felis catus) é um animal que ao longo dos últimos anos tem 

vindo a ganhar cada vez mais popularidade como animal de companhia, podendo ser 

alvo de infeções parasitárias, algumas com potencial zoonótico. O estudo das infeções 

por endoparasitas nos gatos domésticos possui um elevado interesse devido ao facto 

de ser uma espécie animal muito presente no quotidiano do homem.  

A identificação dos principais parasitas gastrointestinais e pulmonares que podem 

infetar o gato, assim como o conhecimento dos diferentes ciclos de vida e prevalências 

em determinadas regiões do Mundo, permite-nos melhorar os protocolos de 

desparasitação e, por conseguinte, diminuir a contaminação do ambiente. A 

sensibilização e colaboração dos tutores e a aplicação de medidas higiossanitárias é 

essencial no combate às parasitoses. 

O presente estudo tem como principal objetivo estudar a prevalência de infeção 

por endoparasitas em gatos do distrito de Vila Real, especialmente aqueles que possam 

ser diagnosticados através da análise coprológica. A maior parte das amostras que 

foram analisadas neste trabalho foram recolhidas durante o meu estágio, de 4 meses, 

no Hospital Veterinário de Trás-os-Montes (HVTM) e incluem também amostras que 

foram solicitadas para análise coprológica pelo Hospital Veterinário da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro (HVUTAD). Todas as amostras recolhidas foram 

analisadas no Laboratório de Parasitologia da UTAD recorrendo ao Método de Willis-

Mollay e método do copo cónico. As amostras provenientes do HVTM foram recolhidas 

independentemente do motivo que levou ao internamento do animal. Por outro lado, as 

amostras provenientes do HVUTAD eram, na maioria, analisadas por suspeita da 

presença de parasitas gastrointestinais e/ou vermes pulmonares. Uma minoria das 

amostras foi proveniente de particulares que se disponibilizaram a entrar no estudo. 

Quando possível, foi recolhida o máximo de informação acerca do animal. 

O presente trabalho inclui também uma breve revisão bibliográfica sobre a 

importância da consciencialização sobre doenças zoonóticas, as principais parasitoses 

gastrointestinais e pulmonares encontradas no gato e os seus ciclos de vida, incluindo 

aquelas encontradas ao longo do meu período de estágio e, por fim, os métodos de 

diagnóstico que auxiliam na identificação desses parasitas. É mencionado também, de 

forma sucinta, alguns antiparasitários disponíveis no mercado, são mencionados ainda 

os protocolos de desparasitação mais adequados segundo a bibliografia consultada. Por 

fim, são referidas algumas medidas profiláticas que podem ajudar a minimizar o risco 
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de contaminação do meio ambiente e, em ultima análise, a potencial infeção de 

hospedeiros suscetíveis. 
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II – REVISÃO DA LITERATURA CIENTÍFICA 

 

1 O papel dos animais de companhia na transmissão de doenças zoonóticas  

 

Uma das problemáticas mais importantes a nível veterinário, socioeconómico e de 

saúde pública é o número cada vez maior de animais de companhia (Szwabe e 

Błaszkowska, 2017). A presença destes animais, como companheiros por diversos 

anos, tem vindo a aumentar principalmente nos países mais desenvolvidos, onde o 

número de pessoas do agregado familiar tende a ser menor. Para além disso, os 

animais são uma excelente ajuda com indivíduos que possuem deficiências físicas ou 

mentais (Otranto, 2015). Deste modo, é essencial clarificar o papel que os animais de 

companhia desempenham como potenciais fontes de infeções zoonóticas, podendo ser 

portadores de agentes patogénicos prejudiciais ao homem (Cito et al., 2016; Fang et al., 

2015). 

A emergência e reemergência de zoonoses parasitárias, assim como a sua 

epidemiologia, está profundamente ligada às variações do comportamento humano 

(Macpherson, 2005; Torgerson e Macpherson, 2011). Com o aumento do poder 

económico e da facilidade em viajar, o homem tende a deslocar-se e cada vez mais se 

faz acompanhar pelos seus animais de estimação. O movimento destes, e dos agentes 

patogénicos e vetores que com eles circulam, é um fator de risco que facilita a 

distribuição de zoonoses entre regiões, países e continentes (Kostopoulou et al., 2017).  

O papel dos carnívoros domésticos e selvagens como potenciais reservatórios de 

doenças parasitárias zoonóticas é já uma realidade, bem como a necessidade de 

aplicação de medidas preventivas para evitar a transmissão entre os animais e o 

homem. Entre as principais zoonoses parasitárias podemos encontrar a toxoplasmose, 

a leishmaniose, a giardiose, a equinococose, helmintoses transmitidas por vetores 

(Dirofilaria immitis) e a toxocarose (Baneth et al., 2016). Alguns desses parasitas têm a 

capacidade de contaminar água e alimentos (Fang et al., 2015; Pereira et al., 2016). O 

projecto CALLISTO, Companion Animal multisectoriaL interprofessionaL and 

Interdisciplinary Strategic Think tank On zoonoses, foi criado para discutir e investigar 

as doenças na Europa que possam interferir no bem estar dos animais de companhia e 

animais de produção e que possam ser transmitidos ao homem, investigando e 

ressaltando a importância do seu conhecimento às populações em geral. Ao fim dos 

três anos em que o projecto esteve em funcionamento, tendo sido concluído em 2014, 

concluiu-se que os animais e o seu contacto íntimo com o homem, promovem o 

aparecimento de doenças que não devem ser ignoradas. As espécies, exóticas e não 
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só, mais comuns adoptadas como animais de estimação deveriam ser registadas e 

monitorizadas de perto para o aparecimento de zoonoses, assim como aquelas que  

procedam de países menos desenvolvidos (Cito et al., 2016; CALLISTO, 2018).  

Um estudo efectuado em Portugal visou analisar o conhecimento de diversos 

proprietários sobre o significado de zoonose, dando alguns exemplos e analisando se 

os participantes tinham alguma noção do que se tratava. Esse estudo concluiu que 

determinadas zoonoses são, de facto, conhecidas da população mas muitas ainda 

permanecem desconhecidas e que o papel dos veterinários é fundamental para alertar 

e informar as pessoas (Pereira et al., 2016). O impacto destas doenças na saúde da 

população humana, a nível emocional e económico, é um factor que se altera consoante 

as infeções que afligem os animais de companhia ou animais de produção e não é, 

muitas vezes, levada como sendo importante no bem-estar geral (Torgerson e 

Macpherson, 2011; Wright, 2015). Estas complicações tornam essencial a aplicação de 

protocolos antiparasitários eficazes, assim como a aplicação de medidas profiláticas 

para evitar a contaminação do ambiente e a infeção dos animais. 

 

2 Endoparasitas do gato: classificação taxonómica 

 

Na figura 1 encontra-se esquematizada a classificação taxonómica, segundo 

Taylor et al. (2016), dos endoparasitas que infetam o gato doméstico que podem ser 

identificados através da análise coprológica e que serão abordados na revisão da 

literatura cientifica.  
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3 Principais parasitoses gastrointestinais do gato 

 

3.1 Toxocarose 

 

Muito comum no gato, a toxocarose é provocada por nematodes que se instalam 

no intestino delgado e que pertencem à ordem Ascaridida. As principais espécies 

envolvidas na infeção são Toxocara cati e Toxascaris leonina (Beugnet e Halos, 2015).  

 

3.1.1 Distribuição e prevalência 

A sua distribuição é mundial. Na Europa regista um valor de prevalência mínimo 

de 17,4% na Hungria (Capári et al., 2013) e um valor máximo igual a 69,5% na 

Dinamarca (Takeuchi-Storm et al., 2015). Já em Portugal, registaram-se valores de 

prevalência iguais a 10,8% e 38,3% em Lisboa (Duarte et al., 2010; Waap et al., 2014) 

e de 10% em Évora (Ferreira et al., 2011). Nos países não europeus, registaram-se 
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Figura 1 - Classificação taxonómica dos principais endoparasitas do gato. Adaptado de Taylor et al. 
(2016). 
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valores de prevalência compreendidos entre 2,2% e 86,3% no México Central e Irão, 

respetivamente (Cantó et al., 2013; Yakhchali et al., 2017). 

Considera-se que a recetividade para estas espécies decresce com a idade 

devido ao desenvolvimento de uma certa imunidade após vários meses de infeção 

(Jacobs et al., 2016; Beugnet & Halos, 2015). 

 

3.1.2 Ciclo de vida 

A espécie Toxocara cati pode infetar felinos domésticos e selvagens. O seu ciclo 

de vida encontra-se esquematizado na figura 2. O estudo da espécie permitiu concluir 

que existem 3 vias de transmissão: por via galactófora, por ingestão de ovos 

embrionados e por ingestão de um hospedeiro paraténico (HP). Ao contrário de 

Toxocara canis, a infeção pré-natal por via placentária, não se encontra documentada. 

Os gatinhos são infetados quando ingerem os ovos que passam pelo leite materno, mas 

apenas começam a excretá-los após cerca de 8 semanas, o que corresponde ao final 

do período pré-patente (Beugnet e Halos, 2015; Jacobs et al., 2016; Taylor et al., 2016). 

Toxascaris leonina não provoca infeção pré-natal, nem por via galactófora, sendo 

a única via de transmissão conhecida através da ingestão de ovos embrionados e/ou 

através da ingestão de um HP infetado. Embora não exista risco zoonótico por 

Toxascaris leonina, a migração somática das larvas não pode ser excluída, uma vez 

que já foi observada em HP. Os animais infetados com Toxascaris leonina são, 

geralmente, jovens adultos que já desenvolveram instintos predatórios e estes são mais 

eficazes (Jacobs et al., 2016). 

De forma geral, a infeção por ascarídeos ocorre, geralmente, via feco-oral por 

ingestão de ovos embrionados com uma larva de 2º estádio (L2) ou por ingestão de um 

HP infetado (Taylor et al., 2016). Os ovos excretados para o ambiente através das fezes 

não se encontram embrionados. Para a espécie T. leonina, os ovos tornam-se infetantes 

ao fim de três a seis dias, enquanto para a espécie T. cati cerca de duas a quatro 

semanas em condições ótimas de humidade e temperatura (Beugnet e Halos, 2015). 

Os ovos são bastante resistentes às condições ambientais adversas (Jacobs et al., 

2016).  

Após a ingestão dos ovos com L2, estas eclodem no estômago, atravessam a 

parede estomacal e migram via hepatotraqueal, de volta para o estômago onde evoluem 

para o estádio larvar 3 (L3). A evolução para o estádio larvar 4 (L4) ocorre no conteúdo 

estomacal, parede e conteúdo intestinal. Quando a infeção resulta da ingestão de um 

HP infetado, que possui as larvas infetantes enquistadas nos tecidos, estas são 

libertadas através da digestão, penetram na parede do estômago e evoluem para L3. 
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Os HP incluem roedores, pássaros, minhocas, baratas, ovelhas, galinhas ou qualquer 

outro animal que ingira ovos embrionados (Taylor et al., 2016).  

No caso de T. leonina, após a eclosão dos ovos no estômago, a larva penetra na 

parede do intestino delgado e permanece no seu interior durante cerca de duas 

semanas, não ocorrendo migração. A evolução para L3 acontece após, 

aproximadamente, 11 dias e evoluem para L4, três a cinco semanas pós infeção. Os 

adultos surgem no intestino delgado e lá permanecem seis semanas após a infeção. O 

tempo decorrido aquando o animal se infeta até começar a excretar as formas 

parasitárias é denominado de período pré-patente e nesta espécie esse período é de 

10 a 11 semanas (Taylor et al., 2016).  

 

3.1.3 Sinais clínicos e lesões 

A toxocarose pode ser responsável pelo aparecimento de diversos sinais clínicos 

incluindo diarreia, vómito (onde poderá ser excretado o adulto), dor abdominal e sinais 

subclínicos como atraso no crescimento, mau estado do pelo e fraqueza generalizada 

(Taylor et al., 2016). 

 

3.1.4 Diagnóstico 

A toxocarose é geralmente diagnosticada após observação dos ovos não 

embrionados nas fezes (Taylor et al., 2016). 

 

Figura 2 - Ciclo de vida geral da família Ascarididae. Adaptado de 
www.sherbourneanimalhospital.com/cat-roundworm/cat-roundworm-2/. Acedido a 08/02/2018. 
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3.1.5 Prevenção e tratamento 

A prevenção contra estes parasitas passa pela desparasitação correta dos 

gatinhos e dos adultos e a aplicação de medidas higiénicas.  

Os ovos são bastantes resistentes em determinadas condições, por essa razão 

deve-se aplicar medidas de forma a evitar a contaminação do ambiente. No entanto, 

locais com pouca humidade relativa e/ou com bastante intensidade solar levam à sua 

dessecação (Jacobs et al., 2016). 

Fármacos que possuem como princípio ativo o fenbendazole, mebendazole, 

piperazina e/ou pirantel são eficazes contra os adultos. Contra as larvas, recomenda-se 

a utilização dos benzimidazóis (Taylor et al., 2016). 

 

3.1.6 Importância zoonótica 

A toxocarose, provocada por Toxocara cati (syn.:Toxocara mystax), tem especial 

importância a nível de saúde pública, uma vez que se trata de uma zoonose em que o 

ser humano pode ser infetado através da ingestão de ovos embrionados, desenvolvendo 

a síndrome da larva migrans visceral ou da larva migrans ocular. Pelo contrário, 

Toxascaris leonina não possui relevância zoonótica (Beugnet e Halos, 2015; Taylor et 

al., 2016). 

 

3.2 Ancilostomose 

 

Considera-se que o gato seja hospedeiro definitivo dos três principais nematodes 

da família Ancilostomatidae: Ancylostoma tubaeforme (syn: Strongylus tubaeforme), 

Ancylostoma braziliense e Uncinaria stenocephala (Beugnet e Halos, 2015). 

 

3.2.1 Distribuição e prevalência 

A ancilostomose é uma parasitose bastante comum em países com climas 

húmidos e quentes, mais especificamente, climas tropicais. Por outro lado o género 

Uncinaria é mais prevalente em regiões temperadas ou mesmo árticas (Jacobs et al., 

2016). 

Na Europa, a prevalência para o género Ancylostoma registou valores mínimos 

na Alemanha iguais a 0,3% (Barutzki e Schaper, 2003) e máximos na Albania de 32,9% 

(Knaus et al., 2014). Em Portugal, e na cidade de Lisboa, Duarte et al. (2010) e Waap 

et al. (2014) reportaram valores de 1,4% e 19,1%, respetivamente. Em Évora, Ferreira 

et al. (2011) registaram valores de 5%. No resto do mundo, o valor mais baixo foi 

observado no Japão com uma prevalência de 0,5% (Itoh et al., 2012) e o valor mais 

elevado foi registado no Brasil com uma prevalência de 96,1% (Coelho et al., 2009). 
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3.2.2 Ciclo de vida 

O ciclo de vida da família Ancylostomatidae encontra-se esquematizado na figura 

3. Os parasitas adultos encontram-se no intestino delgado. Após a excreção de ovos 

para o ambiente, estes embrionam e eclodem para o 1º estádio larvar (L1) que, em 

condições ótimas, pode evoluir rapidamente para a larva infetante L3 (Beugnet e Halos, 

2015; Jacobs et al., 2016; Taylor et al., 2016). Se o hospedeiro definitivo (HD) ingerir 

uma larva L3, esta pode penetrar diretamente na mucosa oral ou na mucosa do restante 

trato digestivo  e atingir o sistema linfático ou a circulação sanguínea até chegar ao 

coração e daí aos pulmões ou migrar directamente até ao intestino delgado e evoluir 

para adulto (Beugnet e Halos 2015; Taylor et al., 2016). Se ocorrer migração pulmonar, 

as larvas sobem pela árvore bronquial sendo posteriormente deglutidas. Ao atingirem o 

intestino delgado evoluem para adultos e aí permanecem. O período pré-patente é de 

cerca de 15 dias. Se a transmissão ocorrer por via percutânea, a larva infetante migra 

pela corrente sanguínea até aos pulmões onde evolui para L4 e segue o ciclo de vida 

semelhante à transmissão oral. Neste caso, o período pré-patente é de 21 dias (Beugnet 

e Halos, 2015; Taylor et al., 2016). Os HP também têm relevância epidemiológica pois 

podem infetar-se e a larva enquistar nos tecidos e permanecer com potencial infetante. 

Ao caçar, o gato ingere os tecidos com a larva enquistada e fica infetado.  

Figura 3 - Ciclo de vida da família Ancilostomatidae. Adaptado de 
cdc.gov/parasites/zoonotichookworm/biology. Acedido a 08/02/2018. 
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No caso de Uncinaria stenocephala, a principal via de infeção consiste na ingestão 

da larva L3. Não ocorre migração pulmonar (Taylor et al., 2016). A via percutânea não 

tem relevância, podendo provocar uma reação de hipersensibilidade mas sem sucesso 

em alcançar o intestino delgado (Jacobs et al., 2016). Os gatos também podem ser 

infetados após ingestão de um HP. O período pré-patente é de 15 dias (Taylor et al., 

2016). 

 

3.2.3 Sinais clínicos e lesões 

Os sinais clínicos podem variar desde diarreia profusa e mesmo hemorrágica, 

enterite congestiva e/ou ulcerativa, anemia e perda de peso com caquexia progressiva 

(Beugnet e Halos, 2015). 

 

3.2.4     Diagnóstico 

O diagnóstico é feito principalmente através da observação de ovos nas fezes 

(Taylor et al., 2016). 

 

3.2.5     Prevenção e tratamento 

Assim como no caso da toxocarose é fundamental a implementação de medidas 

profiláticas para diminuir a contaminação do ambiente incluindo desparasitações 

corretas dos animais de companhia, desinfeções e higienizações de espaços públicos, 

recolha de fezes e controlo de pragas (Beugnet e Halos, 2015). É importante sensibilizar 

a população para o risco de andar sem calçado em zonas onde os animais defecam 

(Jacobs et al., 2016).  

A utilização de fenbendazole, mebendazole, nitroscanato, piperazina, pirantel e/ou 

milbemicina oxima está recomendada para o tratamento da ancilostomose (Taylor et al., 

2016). 

 

3.2.6     Importância zoonótica 

A espécie Ancylostoma braziliense possui particular importância uma vez que tem 

potencial zoonótico e consegue infetar o homem por via percutânea, provocando a 

sindrome da larva migrans cutanea. Quando a L3 penetra na pele de um hospedeiro, 

que não seja o seu hospedeiro definitivo, provoca uma dermatite onde se conseguem 

observar tunéis subcutâneos que correspondem à migração da larva (Beugnet e Halos, 

2015; Jacobs et al., 2016; Taylor et al., 2016).  
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3.3. Cestodoses 

 

Neste ponto serão abordadados as espécies mais prevalentes da classe Cestoda, 

ordem Cyclophyllidea. 

 

3.3.1 Dipilidiose 

 A espécie que infeta o gato doméstico é Dipylidium caninum. É o cestode mais 

comum do cão e do gato e possui dimensões mais reduzidas do que o género Taenia 

(Taylor et al., 2016).   

 

3.3.1.1. Distribuição e Prevalência 

A distribuição geográfica e a prevalência da infeção dependem da distribuição dos 

hospedeiros intermediários (HI) e geralmente é observada em animais negligenciados 

mas também pode ser observada em animais bem tratados (Bowman et al., 2002; Taylor 

et al., 2016). 

O género Dipylidium é encontrado um pouco por todo o mundo. Em Portugal foi 

encontrada uma prevalência de 53,1% por Waap et al. (2014) e Duarte et al. (2010) 

registaram valores iguais a 1,4%, ambos na zona metropolitana de Lisboa. No resto da 

Europa encontram-se valores de prevalência compreendidos entre 0,1% e 27,8%, na 

Alemanha e Albânia, respetivamente (Barutzki e Schaper, 2003; Knaus et al., 2014). Já 

em países não europeus, os valores observados podem variar entre 0,2% na Austrália 

(Palmer et al., 2008) e 69,2%, no Dubai (Schuster et al., 2009). 

 

3.3.1.2. Ciclo de vida 

Dipylidium caninum possui um ciclo de vida heteroxeno, necessitando de dois 

hospedeiros (figura 4). O seu ciclo está diretamente ligado ao ciclo de vida de pulgas 

Ctenocephalides canis e C. felis. Os segmentos gravídicos tendem a cair no meio 

ambiente, assim como os ovos das pulgas. Após eclodir, as larvas de pulga ingerem as 

cápsulas ovígeras presentes nos segmentos terminais juntamente com matéria 

orgânica. No interior da larva as oncosferas dão origem a larvas cisticercoides e 

permanecem viáveis, sem potencial infetante para os carnívoros, até a pulga atingir o 

seu estado pupal. A larva cisticercoide apenas adquire potencial infetante quando a 

pulga já é adulta (cerca de 36h após a sua ingestão). A presença de pulgas no HD 

origina prurido, o qual promove um comportamento de grooming que pode resultar na 

ingestão da pulga infetada com as larvas de Dipylidium. O período pré-patente é de 
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cerca de duas a três semanas (Beugnet e Halos, 2015; Jacobs et al., 2016; Taylor et al., 

2016).  

Para além das pulgas, os piolhos Trichodectes canis e Felicola subrostratus 

também podem actuar como HI. Os ovos presentes no ambiente têm uma resistência 

que pode ir de dois a quatro meses. As larvas cisticercoides possuem a mesma semi-

vida que as larvas (estado pupal) das pulgas onde se encontram e vai de, 

aproximadamente, quatro a oito meses. A evolução da larva cisticercoide acontece, 

preferencialmente, a temperaturas superiores a 27ºC. Isso acontece quando a pulga se 

encontra no gato e, visto serem necessárias cerca de 36h para se tornarem infetantes, 

o HD infeta-se quando ingere pulgas que já se encontrem nele há pelo menos dois dias 

(Beugnet e Halos, 2015). 

 

3.3.1.3. Sinais clínicos e lesões 

Observação de proglotes na região perianal, passando muitas vezes 

despercebida pela falta de sinais clínicos desenvolvidos pelo HD (Beugnet e Halos, 

2015). Ocasionalmente pode ocorrer irritação e prurido na zona anal ou alterações 

neurológicas, como ataques epileptiformes, e diarreia caso a carga parasitária seja 

muito elevada (Jacobs et al., 2016; Taylor et al., 2016). 

 

3.3.1.4. Diagnóstico 

O diagnóstico é efetuado quando se observam as proglotes na zona perianal. 

Eventualmente podem ser observadas cápsulas ovígeras nas fezes (Beugnet e Halos, 

2015; Jacobs et al., 2016; Taylor et al., 2016). É recomendado a observação morfológica 

Figura 4 - Ciclo de vida de Dipylidium caninum. Adaptado de www.naturalpets.com/tapwortabfor. 
Acedido a 09/02/2018. 
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das cápsulas ovígeras no interior da proglote, de modo a diferenciar das proglotes do 

género Taenia (Bowman et al., 2002; Taylor et al., 2016). 

 

3.3.1.5. Prevenção e tratamento 

A prevenção da infeção por D. caninum depende, essencialmente, do controlo de 

parasitas internos e externos em simultâneo. Muitas vezes, a infeção por ectoparasitas 

é muito superior àquela provocada por endoparasitas.  

Para o tratamento deste cestode é aconselhado a utilização de praziquantel. Pode 

também ser usado nitroscanato. Para além do controlo dos cestodes, devem ser 

aplicados insecticidas de forma a eliminar todos os estádios evolutivos dos potenciais 

HI (Bowman et al., 2002; Taylor et al., 2016). 

 

3.3.1.6. Importância zoonótica 

Acredita-se que não tenha grande relevância zoonótica visto a infeção por esta 

espécie ser rara no homem. As crianças, sendo um grupo etário com comportamentos 

de risco devido à maior probabilidade de ingerir um HI, pelo contacto próximo com os 

HD, devem ser vigiadas, podendo observar-se irritabilidade noturna, perda de peso e 

anorexia em caso de infeção (Bowman et al., 2002; Taylor et al., 2016).   

 

 

3.3.2    Teniose 

 

 O género Taenia pertence à família Taeniidae. A espécie mais comum 

encontrada no gato é Taenia taeniaeformis (Taylor et al., 2016). 

 

3.3.2.1. Distribuição e Prevalência 

A infeção por T. taeniaeformis possui uma distribuição mundial, visto que o seu HI 

se encontra bem difundido (Bowman et al., 2002; Taylor et al., 2016). No continente 

europeu, o Chipre registou um valor mínimo de 0,5% (Diakou et al., 2017b), enquanto 

na Dinamarca observou-se um valor máximo de prevalência de 9,5% (Takeuchi-Storm 

et al., 2015). Em Portugal foi registada uma prevalência de 3,1% em Lisboa (Waap et 

al., 2014). A nivel mundial, o valor mais baixo registado foi no Japão com uma 

prevalência de 0,3% (Itoh et al., 2012) e o mais elevado foi registado nos EUA, em 

Oklahoma, com um valor igual a 25,9% (Little et al., 2015). 
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3.3.2.2. Ciclo de vida 

À semelhança do género Dipylidium, o seu ciclo de vida é heteroxeno. Sendo os 

roedores os HI. O ciclo de vida encontra-se esquematizado na figura 5. O HI infeta-se 

ao ingerir ovos excretados nas fezes do HD. Ao ingerir as proglotes e/ou os ovos de T. 

taeniaeformis, estes últimos vão enquistar no fígado ou cavidade peritoneal do HI e 

evoluir até atingir o estado de metacestode (Cysticercus fasciolaris) ao fim de cerca de 

seis a nove semanas (Beugnet e Halos, 2015; Taylor et al., 2016). Quando um gato 

ingere carne crua ou vísceras de um HI infetado, o metacestode fixa-se rapidamente ao 

intestino delgado e aí permanece, crescendo. O período pré-patente é de cerca de seis 

semanas. Um gato pode permanecer infetado até dois anos (Taylor et al., 2016).  

 

3.3.2.3. Sinais clínicos e lesões 

As infeções por esta espécie passam geralmente despercebidas, semelhante ao 

que acontece com os parasitas do género Dipylidium (Bowman et al., 2002; Jacobs et 

al., 2016; Taylor et al., 2016). Ocasionalmente pode surgir um ligeiro desconforto 

gastrointestinal  como diarreia e/ou cólicas. Prurido na zona perianal também é possível 

(Beugnet e Halos, 2015; Jacobs et al., 2016).  

 

Figura 5 - Ciclo de vida de Taenia taeniaeformis. Adaptado de 
http://exclusivelycats.blogspot.pt/2014/11/why-does-my-cat-have-grains-of-rice-in.html. 
Acedido a 09/02/2018. 
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3.3.2.4. Diagnóstico 

O diagnóstico definitivo é realizado quando são observados as proglotes nas 

fezes. A pesquisa de ovos por métodos coprológicos pode dar negativo, pois a 

observação de ovos só é possivel se uma das proglotes for destruída no interior do 

intestino (Beugnet e Halos, 2015; Jacobs et al., 2016). As proglotes possuem uma forma 

rectangular, sendo que são mais largas do que compridas e apenas possuem um poro 

genital por cada segmento, situado lateralmente (Jacobs et al., 2016).  

 

3.3.2.5. Prevenção e tratamento 

Na prevenção da infeção por T. taeniaeformis devem ser implementadas algumas 

medidas profiláticas para evitar a contaminação dos animais de companhia e do 

ambiente. Visto ser bastante difícil inibir os instintos predatórios do gato, o controlo de 

pragas (roedores) é fundamental assim como a correta desparasitação do animal, 

(Beugnet & Halos, 2015; Jacobs et al., 2016). 

O uso de praziquantel, epsiprantel, febantel, febendazole, mebendazole e 

nitroscanato encontra-se recomendado contra este parasita (Bowman et al., 2002; 

Taylor et al., 2016). 

 

3.3.2.6. Importância zoonótica 

Acredita-se que esta espécie não se desenvolva bem no homem (Bowman et al., 

2002). 

 

 

3.4. Cistoisosporose 

 

 A cistoisosporose é provocada por protozoários sendo as espécies mais comuns 

no gato Cystoisospora felis e Cystoisospora rivolta. Pertencendo ao filo Apicomplexa, 

são caracterizadas pela sua presença estritamente intracelular (Beugnet e Halos, 2015). 

 

3.4.1    Distribuição e prevalência 

A cistoisosporose possui uma distribuição mundial (Bowman et al., 2002; Taylor 

et al., 2016).  

A prevalência mais baixa de infeção por Cystoisospora, registada na Europa, foi 

na Suécia com valores iguais a 0,5% (Grandi et al., 2017) e a mais elevada foi observada 

na Albânia com 23,4% (Knaus et al., 2014). Já em Portugal a prevalência de 

Cystoisospora felis foi de 14,2%, sendo que a de C. rivolta atingiu 46% na zona de 
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Lisboa (Waap et al., 2014). Duarte et al. (2010) e Ferreira et al. (2011) registaram 

prevalências para ambas as espécies de 5,4% na zona metropolitana de Lisboa e 5,0% 

em Évora, respetivamente. No Egipto foram reportadas prevalências mais baixas com 

valores iguais a 2,0% (Khalafalla, 2011) e no Brasil observaram-se valores iguais a 

43,5% (Serra et al., 2003). 

 

3.4.2     Ciclo de vida 

O ciclo de vida de Cystoisospora inclui as fases assexuadas, esporogonia e 

esquizogonia (ou merogonia) e a fase sexuada, gametogonia (Taylor et al., 2016).  

 Os esporozoítos são os responsáveis pela contaminação do hospedeiro 

(Beugnet e Halos, 2015). Ainda está por determinar a forma mais frequente de infeção, 

se por ingestão dos oocistos ou de um HP infetado (Bowman et al., 2002).  

 Numa primeira fase, os oocistos são excretados pelas fezes de um animal 

parasitado. Não se encontram esporulados. No meio ambiente, e sob condições óptimas 

de temperatura, humidade e oxigénio, o núcleo divide-se e ocorre a esporulação. 

Surgem assim dois esporocistos que sofrem divisões no seu interior e dão origem aos 

esporozoítos. Cada esporocisto possui quatro esporozoítos Este processo ocorre em 

cerca de dois a quatro dias sob condições favoráveis e conclui a fase em que o oocisto 

adquire potencial infetante (Taylor et al., 2016).  

 Após a ingestão de oocistos esporulados pelo hospedeiro os esporocistos são 

libertados, seguidos pelos esporozoítos que se encontram no seu interior. Estes últimos 

vão alojar-se no interior de células epiteliais do intestino delgado e evoluir para 

trofozoítos. Ao fim de alguns dias e após múltiplas divisões origina-se um esquizonte. 

Quando este adquire maturidade suficiente, a célula hospedeira é destruída, assim 

como o esquizonte e são libertadas para as células vizinhas os merozoítos, previamente 

presentes no seu interior (Taylor et al., 2016). 

Por fim, ocorre a gametogonia quando merozoítos dão origem a 

macrogametócitos e a microgametócitos. Os macrogametócitos dão origem a gâmetas 

femininos e os microgametócitos a gâmetas masculinos. Estes microgâmetas são 

libertados quando ocorre ruptura da célula hospedeira e vão ao encontro dos 

macrogâmetas, ocorrendo fusão dos núcleos, originando um zigoto. Após a formação 

de uma cápsula protetora em torno do zigoto, este passa a ser denominado de oocisto 

e assim permanece até ser libertado para o exterior com as fezes (Taylor et al., 2016).  

É importante referir que os roedores podem ficar infetados acidentalmente 

(hospedeiro paraténico) ao ingerirem oocistos provenientes de gatos e servirem como 

reservatórios (figura 6) (Beugnet e Halos, 2015; Taylor et al., 2016). 
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3.4.3     Sinais clínicos e lesões 

Esta parasitose tem especial importância em gatinhos que desenvolvem diarreia 

e, ocasionalmente, vómitos e febre. Animais adultos não são tão susceptíveis à infeção 

por estas espécies e desenvolvem uma certa imunidade prevenindo possíveis 

reinfeções (Beugnet e Halos, 2015). 

 

3.4.4     Diagnóstico 

O diagnóstico é realizado frequentemente por análise coprológica com 

sensibilidade elevada, observando-se os oocistos (Beugnet e Halos, 2015).  

 

Figura 6 - Ciclo de vida do género Cystoisospora. Adaptado de 
https://veteriankey.com/isosporiasis/. Acedido a 09/02/2018. 
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3.4.5     Prevenção e tratamento 

É sugerido que o tratamento de coccidioses apenas deve ser efetuado aquando 

da existência de sinais clínicos (Beugnet e Halos, 2015). É comum a utilização da 

associação de trimetoprim-sulfonamidas para o combate a estas espécies. 

 

3.4.6     Importância zoonótica 

Estas espécies não possuem potencial zoonótico (Beugnet & Halos, 2015). 

 

 

4. Principais parasitoses pulmonares do gato 

  

 A espécie mais comumente encontrada no gato e a mais estudada pela 

comunidade científica é Aelurostrongylus abstrusus. Outras espécies menos populares 

têm vindo a despertar a curiosidade devido a um aumento na sua prevalência (Traversa 

e Cesare, 2013).  

  

4.1. Aelurostrongilose 

 

 Aelurostrongylus abstrusus é a única espécie do género Aelurostrongylus (Taylor 

et al., 2016) e parasita os pulmões do gato doméstico (Beugnet e Halos, 2015). 

 

4.1.1     Distribuição e Prevalência 

Acredita-se que a distribuição desta espécie seja mundial e afete gatos, 

independentemente do sexo, raça ou estilo de vida, sendo que os animais que têm 

acesso ao exterior e têm hábitos predatórios têm um maior probabilidade de serem 

infetados (Beugnet e Halos, 2015; Taylor et al., 2016). Um dos fatores que poderá 

influenciar a distribuição de Aelurostrongylus abstrusus é a existência de outros 

moluscos que possam funcionar como HI dos quais não há conhecimento, assim como 

as mudanças climáticas que favorecem a expansão dos HI  (Beugnet e Halos, 2015). 

 A Suécia registou uma prevalência de infeção por A. abstrusus igual a 0,5% 

(Grandi et al., 2017). Já Knaus et al. (2014), na Albania, registaram um valor igual a 

39,7%. Em Portugal, Waap et al. (2014) registaram uma prevalência de 12,4%. Fora da 

Europa foram registados valores de prevalência de 1,4% no Brasil (Ramos et al., 2013), 

2,6% na Argentina (Sommerfelt et al., 2006) e 6,2% em Nova Iorque, nos EUA (Lucio-

Forster e Bowman, 2011). 
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4.1.2     Ciclo de vida 

O género Aelurostrongylus apresenta o ciclo de vida de qualquer nematode da 

familia Metastrongyloidea, necessitando de um HI que seja um molusco (Jacobs et al., 

2016). 

Os adultos estão localizados nos brônquios, ductos alveolares e alvéolos do HD  

(Beugnet e Halos, 2015). As fêmeas põem os ovos e estes vão embrionar no 

parênquima pulmonar. As larvas L1 ascendem pela árvore brônquica, transportadas 

pelos cílios até à faringe e são deglutidas sendo, posteriormente, excretadas pelas 

fezes. A larva L1 penetra num gastrópode terrestre, lesma ou caracol, e completa a sua 

evolução até ao estado infetante L3. O gato fica infetado ao ingerir o HI ou um HP (figura 

7). Estes incluem roedores, pássaros, répteis e anfíbios que previamente ingeriram um 

HI infetado. No HD, as larvas L3 circulam através dos vasos hemo-linfáticos até 

alcançarem os pulmões e aí completam a sua evolução até adultos em, 

aproximadamente, quatro a cinco semanas (Beugnet & Halos, 2015; Jacobs et al., 2016; 

Taylor et al., 2016). O período pré-patente é de cerca de quatro meses, sendo que os 

adultos podem viver nos pulmões de um HD durante muitos anos sem serem detetadas 

larvas nas fezes (Taylor et al., 2016).  

Figura 7 - Ciclo de vida da espécie Aelurostrongylus abstrusus. Adaptado de https://castle-
vets.co.uk/lungworm-in-dogs-and-cats/. Acedido a 10/02/2018. 
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4.1.3     Sinais clínicos e lesões 

Geralmente, os vermes pulmonares são achados post-mortem no gato. Após 

necropsia observam-se múltiplos granulomas a nível dos brônquios, ductos alveolares 

e alvéolos com a presença de larvas e ovos no seu interior assim como múltiplas células 

inflamatórias (Taylor et al., 2016). Dependendo do estado de saúde, idade, resposta 

imunitária do animal e carga parasitária, a aelurostrongilose é, geralmente, 

subdiagnosticada podendo eventualmente aparecer tosse acompanhada de espirros, 

descarga nasal mucopurulenta e/ou dispneia. Animais imunodeprimidos, jovens e/ou 

com outra patologia associada são mais propícios a stresse respiratório grave e mesmo 

morte. Esta parasitose é muitas vezes confundida com asma uma vez que os sinais 

clínicos e os achados radiológicos são semelhantes (Beugnet e Halos, 2015).  

 

4.1.4     Diagnóstico 

O método de diagnóstico mais comum para a deteção de vermes pulmonares é a 

técnica de Baermann, no entanto o método do copo cónico também pode ser utilizado. 

A maioria dos vermes pulmonares, incluindo o género Aelurostrongylus, apresentam 

uma saliência na cauda que os torna distinguíveis entre espécies (Jacobs et al., 2016) 

(figura 8). 

Para o correto diagnóstico são necessárias várias avaliações coprológicas uma 

vez que a excreção de larvas é intermitente e a amostra utilizada pode ser pequena 

demais, fazendo com que os falsos negativos sejam frequentes. Um método que 

também pode ser usado é a lavagem bronco alveolar (LBA) para a deteção de larvas L1 

(Beugnet e Halos, 2015; Taylor et al., 2016).  

 

Figura 8 - Larva L1 de Aelurostrongylus abstrusus. Em destaque a extremidade posterior. 
Adaptado de Bowman (2014).  
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4.1.5     Prevenção e tratamento 

A prevenção é dificil, uma vez que passa por impedir o gato de caçar. Isto é 

praticamente impossível em animais que vivem em zonas rurais. 

O tratamento consiste na administração de fenbendazole (Taylor et al., 2016). 

 

4.1.6     Importância zoonótica 

Não possui importância zoonótica (Bowman et al., 2002). 

 

4.2. Capilariose 

 

 A espécie que parasita os pulmões do gato é Capillaria aerophila (sin. Eucoleus 

aerophila). Também pode infetar cães, carnívoros selvagens e, eventualmente, o 

homem. São caracterizados por serem vermes filamentosos, que parasitam o epitélio 

dos brônquios e da traqueia (Beugnet e Halos, 2015; Taylor et al., 2016). Os ovos de 

Capillaria aerophila podem ser distinguidos dos de Trichuris spp. e de Capillaria plica 

através da sua forma mais rectangular e coloração mais esverdeada e estrutura granular 

do invólcro externo. Para além disso, os ovos de Capillaria plica são excretados pela 

urina (Jacobs et al., 2016; Taylor et al., 2016). 

 

4.2.1     Distribuição e prevalência 

Acredita-se que a distribuição de capilariose seja mundial, facilitada pelos animais 

selvagens que funcionam como reservatórios. A destruição de habitats selvagens 

permitiu a aproximação da vida selvagem para zonas peri-urbanas o que facilita o 

contacto com os animais domésticos e assim, a transmissão deste parasita (Beugnet e 

Halos, 2015).  

Relativamente à prevalência da infeção na Europa registaram-se valores mínimos 

iguais a 0,3% na Sardinia em Itália (Tamponi et al., 2017) e máximos iguais a 31,7% na 

Albania (Knaus et al., 2014). Em Portugal, Waap et al. (2014) observaram uma 

prevalência de 0,6%. Já a nível mundial os valores não variam muito, registando-se uma 

prevalência mínima de 0,1% na Austrália (Palmer et al., 2008) e máxima de 2,5% no 

Canadá (Villeneuve et al., 2015). 

 

4.2.2     Ciclo de vida 

O ciclo de vida é direto mas acredita-se que as minhocas terrestes possam 

desempenhar um papel como HP (figura 9) (Beugnet e Halos, 2015; Taylor et al., 2016). 

Os ovos embrionam e adquirem potencial infetante cerca de 40 a 60 dias depois de 
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serem excretados pelas fezes. Após ovopostura os ovos não embrionados que se 

encontram no epitélio traqueal e bronquial são, posteriormente, tossidos e engolidos 

(Beugnet e Halos, 2015). O HD infeta-se ao ingerir os ovos embrionados com a larva L1 

(Beugnet e Halos, 2015; Taylor et al., 2016). Após cerca de uma semana, os ovos 

eclodem, libertando a larva L1 no intestino, que migra via corrente sanguínea e sistema 

linfático até à mucosa pulmonar e aí evoluem até adultos, demorando cerca de seis 

semanas (Beugnet e Halos, 2015).  

 

 

4.2.3     Sinais clínicos e lesões 

Os gatos infetados podem ser assintomáticos ou, eventualmente, apresentar 

espirros, sibilos respiratórios, stresse respiratório e tosse que pode ser seca ou 

produtiva quando já há infeção bacteriana. Está descrito a ocorrência de morte em 

animais jovens, imunodeprimidos e/ou debilitados (Beugnet e Halos, 2015).  

 

Figura 9 - Ciclo de vida de Capillaria aerophila. Original. 
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4.2.4     Diagnóstico 

O diagnóstico é relativamente difícil uma vez que os sinais clínicos se assemelham 

muito a outras patologias respiratórias, tornando a coprologia o método mais comum 

para a sua identificação (Beugnet e Halos, 2015). 

 

4.2.5     Prevenção e tratamento 

A desparasitação é essencial para evitar este tipo de infeção. O levamisole ou a 

ivermectina têm-se mostrado eficazes contra a capilariose (Bowman et al., 2002; Taylor 

et al., 2016). 

 

4.2.6     Importância zoonótica 

Já foram registados alguns casos de infeção por Capillaria aerophila em alguns 

indivíduos na Russia, Irão, Marrocos e Ucrânia que apresentaram bronquite aguda, 

associada a asma e tosse produtiva (Bowman et al., 2002). Mas este tipo de infeção é 

rara (Beugnet e Halos, 2015). 

 

 

4.3. Troglostrongilose 

 

 A espécie documentada mais comum no gato é Troglostrongylus brevior. 

Localiza-se nos pulmões, mais especificamente a nível dos brônquios e bronquíolos. 

Outra espécie pertencente ao mesmo género, Troglostrongylus subcrenatus, também já 

foi documentada em gatos mas não é tão comum (Beugnet e Halos, 2015).  

 

4.3.1     Distribuição e prevalência 

Acredita-se que T. brevior tenha uma distribuição mundial visto partilhar do mesmo 

HI de Aelurostrongylus abstrusus. 

A nível europeu, estudos conduzidos na Grécia e no Chipre identificaram T. brevior 

com uma prevalência de 6% e 5%, respetivamente (Diakou et al., 2017a ; Diakou et al., 

2017b). Também já foi identificada em Ibiza, Espanha (Jefferies et al., 2010). 

 

4.3.2     Ciclo de Vida 

O género Troglostrongylus possui um ciclo de vida indireto, onde é necessária a 

presença de um HI e/ou HP, apresentando bastantes semelhanças com o de 

Aelurostrongylus abstrusus.  
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 As larvas L1 evoluem até ao estado infetante em cerca de oito a 40 dias, 

dependendo do HI e da temperatura. O gato excreta as larvas L1, 28 dias após ter ficado 

infetado ao ingerir um HI ou um HP (roedores). Existe a possibilidade de ocorrer 

transmissão direta de mãe para gatinhos, mas a via permanece ainda por determinar, 

se transplacentária e/ou transmamária. Gatos jovens e gatinhos parecem ser mais 

susceptíveis e sensíveis a infeção por esta espécie, podendo resultar na sua morte 

(Beugnet e Halos, 2015).  

 

4.3.3     Sinais clínicos e lesões 

Os principais sinais clínicos que se registam nesta parasitose são dispneia, tosse 

e descarga nasal, mas os casos assintomáticos também ocorrem frequentemente 

(Beugnet e Halos, 2015). 

 

4.3.4     Diagnóstico 

O diagnóstico é feito, como na aelurostrongilose, usando a coprologia, 

nomeadamente, a técnica de Baermann. Muito semelhante a Aelurostrongylus 

abstrusus, é necessário uma observação meticulosa e, preferencialmente, feita por 

alguém experiente. Quando o diagnóstico é realizado post-mortem, Troglostrongylus 

brevior pode ser identificado através da localização nas vias aéreas, visto que 

Aelurostrongylus abstrusus encontra-se a nível do parênquima pulmonar (Beugnet e 

Halos, 2015). 

 

4.3.5     Prevenção e tratamento 

Muito semelhante a Aelurostrongylus abstrusus, as medidas são semelhantes 

(Beugnet e Halos, 2015). 

 

4.3.6     Importância zoonótica 

Não possui potencial zoonótico. 

 

5. Métodos de diagnóstico directo 

 

Os métodos de diagnóstico não são infalíveis e os resultados podem não ser 100% 

corretos visto que todos os métodos têm as suas limitações (Jacobs et al., 2016). 

Fatores como o ciclo de vida e os períodos de excreção de formas parasitárias (ovos 

larvas, oocistos ou vermes adultos) têm de ser tomados em consideração. 
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Adicionalmente, a presença do parasita pode não ser o único responsável pelos sinais 

clínicos apresentados pelo animal (Beugnet e Halos, 2015). 

 

5.1. Exame coprológico 

 

O exame coprológico continua a ser o método mais utilizado na prática clínica para 

o diagnóstico de diversas parasitoses gastrointestinais e pulmonares (Jacobs et al., 

2016). 

A recolha e a preservação das amostras fecais deve ser feita de forma correta. Se 

não existir possibilidade de observação das mesmas nas 24 horas seguintes à 

defecação, as amostras devem ser preservadas refrigeradas, uma vez que os ovos de 

determinadas espécies embrionam rapidamente em condições ótimas. Deve-se, 

sempre que possível, evitar congelar as amostras pois pode ocorrer alteração das 

formas parasitárias (Beugnet & Halos, 2015; Taylor et al., 2016). 

 

5.1.1     Observação macroscópica 

 

 Após a recolha deve-se começar pela observação macroscópica das amostras. 

A caraterização das mesmas é importante devendo registar-se a data de recolha, o 

aspeto e consistência das fezes, presença ou ausência de sangue ou muco, assim como 

a observação cuidada para deteção de parasitas ou seus fragmentos, incluindo 

proglotes (Beugnet e Halos, 2015).  

 

5.1.2     Esfregaço fecal 

 

É um método simples que consiste na recolha e observação microscópica de uma 

amostra muito pequena de fezes à qual é adicionada diretamente uma quantidade 

semelhante de água ou de uma solução salina. Tem a vantagem de ser relativamente 

simples e rápido mas não cobre a totalidade da amostra e algumas estruturas 

parasitárias podem ficar ocultas pelos detritos fecais, fazendo com que a quantidade de 

falsos negativos seja bastante elevada e diminuindo assim a sua especificidade. Na 

maioria dos casos os resultados acabam por ser inconclusivos, sendo apenas 

diagnosticados animais altamente parasitados (Beugnet e Halos, 2015; Taylor et al., 

2016). Este método também pode ser usado para a pesquisa de formas vegetativas de 

protozoários, incluindo Giardia. 
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5.1.3     Flutuação 

  

Os métodos mais utilizados para o diagnóstico coprológico são aqueles que 

utilizam a técnica de flutuação. Esta técnica apoia-se no princípio da densidade 

específica das diferentes formas parasitárias. Ou seja, a amostra fecal é colocada numa 

solução com uma concentração específica que permite que os ovos, larvas e oocistos 

flutuem. Muitas das soluções usadas habitualmente resultam da adição acentuada de 

sal ou açúcar a uma determinada quantidade de água para atingir uma determinada 

densidade. As soluções de cloreto de sodio (NaCl) geralmente são utilizadas na deteção 

de ovos de nematodes e cestodes; por outro lado, soluções de cloreto de zinco (ZnCl2) 

ou sulfato de zinco (ZnSO4) podem ser usadas para a pesquisa de ovos de trematodes, 

uma vez que estes são mais pesados que os primeiros (Beugnet & Halos, 2015; Taylor 

et al., 2016).  

Independentemente da solução utilizada os ovos e outras formas parasitárias 

devem manter-se íntegras, sem alterações. É necessário ter em atenção que o tipo de 

alimentação e os hábitos do animal podem prejudicar a observação coprológica. A 

presença de gordura, sangue e muitos detritos dificulta a observação (Beugnet & Halos, 

2015).  

Uma das formas de efetuar esta técnica consiste na colocação de uma pequena 

quantidade de amostra fecal (cerca de duas a três gramas) em cerca de 10 mL de 

solução saturada e homogeneizar. Depois, a mistura é passada por um coador ou gaze 

para um tubo ou frasco até a preencher por inteiro e formar um menisco na sua 

superficie onde é, posteriormente, colocada uma lamela. Aguarda-se cerca de 15 

minutos e num movimento preciso e vertical é retirada e colocada sobre uma lâmina e 

observada no microscópio de imediato (Beugnet e Halos, 2015; Taylor et al., 2016).  

 

5.1.4     Sedimentação natural 

  

Este método é usado para a deteção de ovos e oocistos mais pesados que, 

geralmente, não aparecem na técnica de flutuação convencional (por exemplo, ovos de 

trematodes). Para além disso pode ser utilizada para evitar a distorção de determinadas 

formas parasitárias. No entanto, não é tão específica para ovos de nematodes e 

cestodes como a flutuação. A observação tem de ser cuidada pois, muitas vezes, a 

elevada quantidade de detritos fecais dificulta a deteção das formas parasitárias 

(Beugnet e Halos, 2015). Pode ser associada uma técnica de centrifugação para 

aumentar a sensibilidade e a velocidade da análise (Jacobs et al., 2016). 
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5.1.5     Técnica de Baermann modificada 

   

Esta técnica usa o princípio da migração, ou seja, as larvas presentes nas fezes 

migram para a água onde estas estão mergulhadas (Jacobs et al., 2016). Nos gatos, 

esta técnica é utilizada para a deteção de larvas de vermes pulmonares. O sucesso 

deste método está dependente da capacidade da larva migrar até à água, sendo 

recolhidas no fundo do equipamento utilizado. Para a preparação deste método é 

necessário material específico que segure as fezes na água morna previamente 

colocada. Espera-se cerca de 8h, idealmente 24h, para dar tempo aos vermes para 

migrar até à água. No final deste tempo, recolhe-se o sedimento para um tubo de ensaio 

que será centrifugado. Descarta-se o sobrenadante e recolhe-se cerca de 2 gotas de 

sedimento, com uma pipeta de Pasteur e coloca-se numa lâmina, recobre-se com uma 

lamela e observa-se no microscópio. Antes da colocação da lamela pode ser aplicado 

uma gota de solução de Lugol de forma a imobilizar as larvas. Este método não altera 

a estrutura das larvas mas demora um certo tempo pois temos de aguardar que os 

vermes migrem (Beugnet e Halos, 2015). 

 

5.1.6     Método do copo cónico 

 

Este método é uma modificação da técnica de Baermann. É usado o princípio da 

migração mas os materiais usados diferem. Na técnica anterior, é usado o funil de 

Baermann por outro lado neste método é usado um copo cónico para colocar a água 

morna e as fezes envolvidas em gaze. O tempo de espera e a metodologia para a 

preparação das lâminas são semelhantes aqueles utilizados na técnica de Baermann 

modificada. 

 

5.1.7     Método de McMaster, Wiscousin, Telemann-Rivas e FLOTAC 

 

Estas técnicas são usadas para objetivos específicos. 

O método de McMaster é um método quantitativo, que permite a contagem de 

ovos por grama de fezes (opg) usando a câmara de McMaster que possui uma grelha, 

ou reticulo que facilita a contagem.  

O método de Wiscousin ou o método de Cornell-Wiscousin modificado permite a 

observação das formas parasitárias através de mais do que uma centrifugação e 

diluição, sendo mais complexa que as técnicas anteriormente faladas.  

O método de Telemann-Rivas é geralmente utilizado quando as fezes têm um 

elevado teor de gordura, o que dificulta bastante a observação ao microscópio, como 
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por exemplo as fezes de carnívoros. Esta técnica utiliza ácidos de forma a diluir a 

gordura e é mais complexa que as técnicas convencionais. Esta técnica apenas permite 

determinar a presença ou ausência de parasitas uma vez que se trata de um método 

qualitativo. 

O método FLOTAC, usa o princípio da flutuação e é usado a câmara FLOTAC 

onde pode ser usada com apenas uma amostra fecal e duas soluções com densidades 

específicas diferentes ou usar duas amostras fecais diferentes e apenas uma solução 

concentrada. É um método quantitativo e de fácil leitura, mas exige materiais específicos 

e mais tempo do que outros métodos de flutuação convencionais (Beugnet e Halos, 

2015). 

 

6. Métodos de diagnóstico indireto 

 

Na prática clínica, os veterinários apoiam-se maioritariamente na análise 

coprológica das fezes, com observação de ovos, larvas e/ou oocistos. Por vezes, podem 

ser necessários métodos mais específicos para diferenciar o género da forma parasitária 

ou mesmo a espécie devido às semelhanças morfológicas (Taylor et al., 2016). O 

diagnóstico com base no ADN dos parasitas é mais específico e sensível e pode ser 

aplicado em qualquer um dos estádios parasitários, mesmo que a amostra seja mínima 

e mesmo que existam diferentes espécies (Taylor et al., 2016).  

 

6.1. Reação em cadeia da polimerase 

 

A reação em cadeia da polimerase (“Polymerase Chain Reaction” – PCR) usa 

como base a amplificação de uma secção específica de ADN (Taylor et al., 2016). A 

realização da PCR permitiu vários avanços a nível de taxonomia e epidemiologia, sendo 

uma técnica altamente específica e sensível e que pode vir a desempenhar um papel 

cada vez mais importante (Jacobs et al., 2016). É um método bastante complexo que 

exige material especializado e experiência, nomeadamente para a criação de bases 

genéticas de diferentes parasitas, uma vez que é necessário a sua extração e 

isolamento (Taylor et al., 2016).  
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7. Principais antiparasitários disponíveis 

 

Como referido, aquando da caracterização das diferentes espécies de parasitas, 

a administração de determinados princípios ativos, para além de serem usados como 

tratamento, ajudam na prevenção das infeções parasitárias contribuindo assim para a 

diminuição da contaminação do meio ambiente. 

 O uso de antiparasitários tem como princípio o facto de serem mais tóxicos para 

os parasitas do que para o hospedeiro (Bowman, 2014). 

 

7.1. Anti-protozoários 

 

O principal objetivo do tratamento de infeções por Cystoisospora rivolta e C. felis 

é diminuir ao máximo a excreção dos oocistos por forma a diminuir a probabilidade de 

contaminação do ambiente e, consequentemente evitar a infeção entre hospedeiros. 

As substâncias de eleição para o tratamento da cistoisosporose felina são o 

toltrazuril e o diclazuril, sendo que uma única administração diminui consideravelmente 

a excreção de oocistos, mas a sua utilização não está autorizada nesta espécie. No 

entanto, podem ser usadas seguindo as indicações para vitelos e coelhos, entre outros. 

A dose aconselhada para felinos é de 18 mg/Kg por via oral (ESCCAP, 2015). Existe, 

em Portugal, uma associação de toltrazuril e emodepside (Procox®) da Bayer® 

aconselhada no tratamento de Cystoisospora canis, no entanto, não se encontra 

disponível para felinos (Bayer, 2018).  

Este tipo de infeção é relativamente difícil de tratar, sendo que a associação 

trimetoprim-sulfonamidas (tabela 1) é comumente utilizada (Campillo et al., 1999). 

O tratamento com sulfonamidas é frequentemente utilizado contra as coccídeas 

pois possuem uma boa absorção a nível gastrointestinal assim como um tempo de 

semivida relativamente longo (Bowman, 2014). 
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Tabela 1 – Anti-protozoários mais frequentes utilizados no tratamento de infeções por 

Cystoisospora rivolta e Cystoisospora felis. Adaptado de Bonagura (2008) e Bowman (2014). 

Principio (s) ativo (s) Nome 

comercial 

Posologia 

Trimetoprim + 

Sulfametoxazol 

Bactrim® 30 mg/kg, PO, SID ou BID, 5 a 
10 dias 

Trimetoprim + Sulfadiazina Tribrissen® 5 a 10 mg/kg, PO, SID (trimetoprim) 
 25 a 50 mg/kg, PO, SID 
(sulfadiazina)  
Duração tratamento: 6 dias (animal 
>4kg); metade da dose (animal 
≤4kg) 

Amprolium Corid® 60 a 100 mg, PO, SID, durante 
7 dias.  

Sulfadimetoxina Albon® 5 mg/kg, PO, SID, no primeiro 
dia. 

Continuar com 27,5 mg/kg, PO, 
SID, durante 3 a 5 dias. 

Ponazuril Marquis® 20 mg/kg, PO, SID, durante 3 
dias 

  

 

7.2. Anti-helmínticos 

 

 A tabela 2 apresenta, de forma muito sucinta, alguns dos anti-helmínticos 

disponíveis e utilizados em Portugal mas também em outras regiões do mundo. É de 

salientar que alguns destes fármacos também apresentam uma ação ectoparasiticida, 

como no caso da selamectina (Strongold®), e outros apenas atuam em determinados 

estádios do ciclo de vida dos parasitas, como o febendazole (Panacur®). Os nomes 

comerciais apresentados são um exemplo de comercialização do respetivo princípio 

ativo, não sendo em alguns casos a única forma existente. 

 A associação de diversos princípios ativos permite alargar o espetro de ação e 

diminuir a probabilidade de ocorrências de resistências dos parasitas a determinados 

fármacos (Taylor et al., 2016). 
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Tabela 2 - Anti-helmínticos mais frequentes utilizados em gatos. Adaptado de Bonagura (2014) e Bowman (2014). 

Princípio (s) 
ativo (s) 

Espetro de ação Nome 
comercial 

Posologia 

Milbemicina 
oxima 

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma spp. InterCeptor® Mensalmente, PO 

Epsiprantel Dipylidium caninum, Taenia spp. Cestex® Dose única, PO 

Febendazole T. cati, Ancylostoma spp., vermes pulmonares. Panacur® 50 mg/kg, PO, SID, 
durante 3 dias 

Pamoato de 
pirantel 

T. cati; T. leonina; Ancylostoma spp. Nemex® 10 mg/kg, PO, SID 

Praziquantel Dipylidium caninum; Taenia spp; vermes pulmonares. Droncit® 4,2 a 12,7 mg/kg, dose 
única, PO, SC 

Ivermectina T. cati; Ancylostoma spp.; vermes pulmonares. Heartgard® 0,4 mg/kg em dose 
única, SC 

Selamectina T. cati; Ancylostoma spp.; vermes pulmonares Strongold® Mensalmente, Spot on 

Emodepside + 
Praziquantel 

T. cati; T. leonina; Ancylostoma tubaeforme; Dipylidium 
caninum; Taenia taeniaeformis, vermes pulmonares. 

Profender® Dose única, Spot on 
(se necessário repetir 

passado 3 meses) 

Praziquantel + 
Pamoato de 
pirantel  

T. cati; T. leonina; A. tubaeforme; Dipylidium caninum; 
T. taeniaeformis. 

Drontal® Dose única, PO 

Imidacloprid + 
Moxidectin 

T. cati; Ancylostoma spp.. Advantage 
multi® 

Dose única, Spot on 

Milbemicina 
oxima + 
Praziquantel 

T. cati; T. leonina ; A. tubaeforme; Dipylidium caninum; 
Taenia spp.. 

Milbemax® Dose única, PO 
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8. Protocolos de desparasitação 

 

Actualmente não existe um protocolo de desparasitação ideal. Este deve adequar- 

-se ao animal. Vários fatores devem ser tomados em conta incluindo a idade, o estilo de 

vida, os hábitos de caça e o tipo de alimentação do animal.  

De uma forma geral: 

 Os gatinhos devem ser desparasitados pela primeira vez às duas ou três 

semanas de vida e depois a cada duas semanas até ao desmame, o qual ocorre 

geralmente por volta dos dois meses. Prossegue-se com uma desparasitação 

mensal até aos seis meses (CAPC, 2011; ESCCAP, 2017). 

 A infeção pré-natal dos gatinhos por ascarídeos não ocorre e, por essa razão, 

no caso das gatas gestantes, a desparasitação pode ser efetuada só após o 

parto. A utilização de selamectina ou emodepside pode prevenir uma possível 

transmissão pelo colostro ou leite (ESCCAP, 2017). 

 Enquanto estiverem a amamentar, as gatas devem ser desparasitadas apenas 

uma vez, de preferência na altura correspondente ao primeiro tratamento dos 

gatinhos (ESCCAP, 2017). 

 Os gatos que possam estar em contacto com crianças e/ou pessoas 

imunodeprimidas devem ser sujeitos a uma análise coprológica uma vez por mês 

e desparasitados de acordo com os resultados obtidos no exame coprológico 

(ESCCAP, 2017). 

 Os animais que tenham acesso ao exterior e que possuam instinto predatório 

devem ser desparasitados pelo menos quatro vezes por ano (de três em três 

meses), ou pelo menos devem ser efetuadas análises coprológicas com a 

mesma frequência e serem desparasitados de acordo com os resultados 

(ESCCAP, 2017). 

 

Cada animal é único e deve ser avaliado consoante a probabilidade de infeção por 

parasitas sendo, posteriormente, efetuado um protocolo adequado.  

Algumas medidas preventivas podem, e devem, ser adotadas pelos tutores de 

pequenos animais, tais como: 

 No caso da alimentação dos animais, dar preferência a dietas comerciais e evitar 

que eles tenham acesso a carnes cruas ou restos de animais (CAPC, 2011); 

 Eliminar corretamente as fezes, evitando colocá-las na sanita (CAPC, 2011); 
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 No caso dos donos de cães, recolher as fezes da rua após dejeção dos mesmos. 

Quanto aos gatos, devemos ter especial atenção à desparasitação pois é mais difícil 

saber o local exato onde defecaram (CAPC, 2011; ESCCAP, 2017); 

 Manter cães e gatos num ambiente controlado, limitando os locais que possam 

ter acesso (CAPC, 2011; ESCCAP, 2017); 

 Proteger jardins ou parques em que crianças tenham acesso, principalmente 

contra os gatos que tendem a defecar nas caixas de areia onde as crianças brincam 

(CAPC, 2011; ESCCAP, 2017); 

 Em canis e/ou gatis preferir um chão recoberto com asfalto e/ou cimento que 

permitem uma limpeza mais profunda (ESCCAP, 2017); 

 Ter boas práticas de higiene pessoal aquando do manuseamento dos animais 

(CAPC, 2011). 

 

9. Resistências aos antiparasitários 

 

Segundo Jacobs et al. (2016), a resistência é definida como a capacidade de uma 

determinada estirpe de um organismo ser capaz de sobreviver a uma concentração 

específica de um fármaco que, em condições consideradas normais, seria tóxica para a 

maioria dos indivíduos Este fenómeno manifesta-se quando uma substância 

anteriormente usada com eficácia superior a 95%, na dose terapêutica, é incapaz de 

manter essa eficácia na mesma concentração (Campillo et al., 1999). 

Com a utilização regular de antiparasitários no combate aos mais diversos 

parasitas é de esperar que se desenvolva uma certa resistência em determinadas 

espécies e que um principio ativo, outrora muito eficaz, se torne inútil. Este é um 

problema que cada vez mais tem ganhado relevância por parte da comunidade 

científicas internacionais (Bowman, 2014). 

Alguns protozoários e espécies de helmintes que infetam animais de produção 

têm a capacidade de desenvolver resistências, no entanto, quando nos referimos aos 

carnívoros domésticos, isso ainda não se verificou (Jacobs et al., 2016; ESCCAP, 2017). 

A resistência tem uma base genética e, por isso, existe sempre um risco aquando 

da introdução de um novo animal num determinado meio, de este estar parasitado com 

uma estirpe resistente. Para evitar estas situações, antes da introdução de um novo 

animal num novo ambiente, o animal deve ser tratado com uma substância 

conhecidamente eficaz e, até o tratamento estar concluído, deve ser mantido em 

quarentena (Jacobs et al., 2016). 
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Há que salientar que, quantos mais indivíduos forem desparasitados com o 

mesmo produto, maior a pressão seletiva exercida nos parasitas, aumentando assim a 

probabilidade de estes desenvolverem resistências. O facto da maioria dos 

desparasitantes não atuarem em todos os estádios de desenvolvimento do parasita é 

uma forma de contornar o aparecimento de resistências, uma vez que há sempre uma 

parte dessa população que não entrou em contato com o fármaco e assim diminuir a 

prevalência do gene resistente (Jacobs et al., 2016; ESCCAP, 2017). Este princípio tem 

especial importância em ambientes sobrepopulados, como no caso dos gatis. Nestes 

ambientes as condições de higiene são precárias e geralmente o princípio ativo usado 

é sempre o mesmo aumentando a pressão seletiva nos parasitas (ESCCAP, 2017). 
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III - COMPONENTE PRÁTICA  

 

1. Introdução 

 

Durante os meses de setembro a dezembro de 2017, efetuei o meu estágio 

curricular no Hospital Veterinário de Trás-os-Montes (HVTM), onde recolhi a maioria das 

amostras incluídas neste estudo.  

O HVTM é um dos hospitais médico-veterinário presentes no distrito de Vila Real 

e que trabalha ativamente com estudantes que vocacionam exercer clinica de animais 

de companhia, disponibilizando a oportunidade de estágios e permitindo a observação 

e a realização da rotina que é trabalhar num hospital. A equipa é constituída por sete 

médicos veterinários, seis deles formados pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD), três enfermeiras veterinárias e dois auxiliares de veterinária sendo que 

o diretor clínico é o Dr. Paulo Pimenta. O hospital recebe exclusivamente cães e gatos, 

tendo um atendimento contínuo (24h/24h) durante todos os dias da semana. É um 

hospital que muitas vezes acolhe casos referenciados por outras clínicas da região pois 

possui especialistas em determinadas áreas como a oftalmologia e a cardiologia. 

Quando ingressei no HVTM tive a oportunidade de acompanhar consultas e 

visitas, contactando com os proprietários. Lidei diariamente com a preparação e 

administração da medicação aos animais internados, assim como na preparação dos 

animais para entrarem em cirurgia. Ajudei em todas as tarefas necessárias, executando-

as de forma rotineira. Realizei turnos noturnos, sempre acompanhada pelo médico 

veterinário que estava de serviço, e tive a oportunidade de contactar com a realidade do 

que é estar de serviço durante 24h. Auxiliei na rotina pré-operatória, operatória e pós-

operatória, cuidados intensivos, quimioterapia e doenças infeciosas. Foi-me dada a 

oportunidade de efetuar consultas, realizar orquiectomias em gatos, recolher sangue 

e/ou urina e posterior análise, sempre com a supervisão do médico veterinário de 

serviço. Também pude preparar e corar lâminas, assim como realizar a sua observação 

no microscópio. 

Embora as amostras para este trabalho tenham sido recolhidas quase na 

totalidade no HVTM, algumas eram provenientes de particulares e outras foram-me 

disponibilizadas pelo Laboratório de Parasitologia da UTAD. Foi também no Laboratório 

de Parasitologia que procedi às respetivas análises pois no HVTM não tinham por hábito 

a análise coprológica, enviando as amostras para um laboratório particular quando havia 

suspeita de endoparasitas. 



36 
 

2. Objetivos 

 

Este estudo teve como principal objetivo a identificação dos principais 

endoparasitas gastrointestinais e pulmonares que afetam o gato doméstico no distrito 

de Vila Real. 

Este trabalho permitiu também conhecer a realidade do quotidiano de um médico 

veterinário nas várias vertentes de consulta externa, desparasitação, vacinação, 

doenças parasitárias, doenças infeciosas, dermatologia, cardiologia, neurologia, 

anestesiologia, cirurgia de tecidos moles, cirurgia ortopédica, medicação de animais 

internados, métodos de diagnóstico, cuidados intensivos e pôr em prática os 

conhecimentos anteriormente adquiridos ao longo dos anos curriculares. 

 

3. Material e métodos 

 

3.1. População em estudo 

 

Neste estudo foram incluídos todos os gatos que apareceram em consulta no 

HVTM e também amostras, enviadas para o Laboratório de Parasitologia da UTAD, e 

gentilmente cedidas pelo mesmo para serem incluídos neste trabalho, de forma a se 

obter o máximo de amostras possível. Um pequeno número proveio de particulares 

amigos que disponibilizaram amostras. Quando possível, foi recolhida informação 

acerca do animal mas, na grande maioria dos casos isso não foi possível pois alguns 

dos animais eram errantes e noutros casos não houve oportunidade de falar com os 

proprietários ou simplesmente estes não demonstraram disponibilidade.  

A informação recolhida incluiu raça, idade estimada através da observação da 

dentição quando não se sabia a data de nascimento do gato, sexo, tipo de alojamento 

e motivo de internamento. 

 

3.2. Recolha e conservação das amostras 

 

Ao longo dos meses de estágio no HVTM foram recolhidas fezes de todos os 

gatos que foram internados e nos quais foi possível obter a amostra quer por defecação 

espontânea, quer por recolha na ampola retal (após sedação prévia).  

As amostras recolhidas foram acondicionadas em sacos de plástico, retirando o 

ar em excesso; no caso daquelas amostras recolhidas diretamente da ampola retal, com 
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o uso de luva e lubrificante, permaneciam acondicionadas na luva e todas eram 

refrigeradas e analisadas num prazo máximo de 48h, após a recolha. 

 

3.3. Métodos coprológicos 

  

A identificação dos endoparasitas foi efetuada no Laboratório de Parasitologia da 

UTAD através da realização de vários métodos coprológicos como o método de Willis, 

posterior análise do sedimento e o método do copo cónico. Em alguns casos não foi 

possível a realização deste último método pois a quantidade de amostra não era 

suficiente.  

 

3.3.1. Método de Willis 

 

O método de Willis tem como princípio a diferença de densidade entre os ovos 

dos parasitas e a solução saturada, permitindo a flutuação de ovos e de oocistos.  

 

Material utilizado: 

 Pequena quantidade de fezes; 

 Solução saturada de NaCl; 

 Almofariz e pilão, para homogeneizar as fezes com a solução saturada; 

 Funil e coador; 

 Frasco com diâmetro relativamente pequeno para que possa ser colocada 

uma lamela por cima e esta não cair; 

 Lamela; 

 Lâmina. 

 

Coloca-se as fezes no almofariz juntando um pouco da solução saturada de NaCl. 

De seguida esmagam-se as fezes até que se forme uma massa homogénea e adiciona-

se mais solução até se formar um líquido homogéneo. Filtra-se a mistura para o 

pequeno frasco e coloca-se a lamela sob o menisco previamente formado (figura 10). 

Aguarda-se cerca de 15 minutos e retira-se a lamela colocando-a numa lâmina e 

observa-se ao microscópio.  

Foi também observado o sedimento que se encontrava no fundo do frasco. Para 

o efeito foi recolhida uma gota do sedimento formado, com a ajuda de uma pipeta de 

Pasteur, a qual foi colocada numa lâmina, recoberta com lamela e observada para a 
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deteção de possíveis ovos mais densos ou que tenham permanecido no fundo devido 

aos detritos. 
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3.3.2. Método do copo cónico 

 

Este método tem como princípio a migração das larvas presentes nas fezes até à 

água onde estas estão mergulhadas. 

Para a execução deste método foram utilizados: 

 Amostra de fezes do tamanho de uma noz; 

 Gaze; 

 Fio norte; 

 Copo cónico; 

 Água morna; 

 Pipeta de Pasteur; 

 Tubo de ensaio; 

 Centrifugadora; 

 Lâminas; 

 Lamelas; 

 Solução de Lugol. 

A amostra de fezes é enrolada na gaze e esta é fechada com o fio norte de forma 

a formar um embrulho. Esse saquinho de fezes é colocado num copo cónico (figura 11), 

Figura 10 – Método de Willis. 
Original. 
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onde é, posteriormente, adicionado água morna. Após cerca de 24h retira-se, com 

cuidado, a gaze com as fezes.  

O sobrenadante é descartado e o sedimento colocado num tubo de ensaio e 

centrifugado durante 10 minutos a 1500 rotações por minuto (rpm).  

Após a centrifugação descarta-se novamente o sobrenadante e recolhe-se uma 

gota do sedimento, com a ajuda de uma pipeta de Pasteur, e coloca-se numa lâmina. É 

acrescentada uma gota de solução de Lugol, recobre-se com uma lamela e observa-se 

ao microscópio.  

 

3.4. Identificação de formas parasitárias 

 

O exame coprológico permite observar oocistos, proglotes, ovos e larvas e 

proceder à sua identificação após observação ao microscópio. A análise tem de ser 

cuidada e minuciosa uma vez que, se tratando de fezes, a quantidade de detritos é 

elevada e pode levar a diagnósticos errados quando o técnico não tem muita 

experiência.  

Algumas estruturas podem ser confundidas com formas parasitárias e são 

denominadas de pseudoparasitas, estando incluídos os grãos de pólen, esporos, 

Figura 11 - Método do copo cónico. Original. 
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(Figura 12), bolhas de ar, ovos de ácaros de vida livre (Figura 13), pelos, feno, gotas de 

gordura, entre outros (Bowman & Lynn, 2014).  

 

 

 

  

 

 

 

3.4.1. Nematodes gastrointestinais 

 

a) Toxocara cati  

 

Os ovos de Toxocara cati são caracterizados por terem uma forma mais ou menos 

redonda, sendo excretados não embrionados. Possuem uma parede grossa, com 

superfície rugosa. O conteúdo é escuro, ocupando quase totalmente o interior do ovo. 

A diferenciação entre os ovos de T. cati e T. canis pode ser difícil, exigindo alguma 

I 

 

I 

II 

 

II 

A 

 

A 

B 

 

B 

Figura 12 - Pseudoparasitas. I) Grãos de pólen. Adaptado de Zajac & Conboy (2011). II) Esporos. 
Adaptado de http://hardwickvet.com/pseudoparasites/. Acedido a 27/03/2018. 

Figura 13 - Pseudoparasitas. A) Ovo de ácaro. Retirado de 
https://www.cdc.gov/dpdx/artifacts/index.html. Acedido a 27/03/2018. B) Bolhas de ar (setas 
vermelhas). Adaptado de https://www.researchgate.net/post/Can_someone_help_me_to_ 
identify_the_parasite_eggs_found_in_feces_of_mandarin_ducks. Acedido a 27/03/2018. 
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experiência, tornando a identificação do hospedeiro essencial. Ovos de T. canis são 

ligeiramente maiores do que os de T. cati e possuem uma estrutura mais arredondada 

do que os do gato que tem uma forma ligeiramente mais elíptica (Figura 14). As 

dimensões do ovo de T. cati variam entre 65 e 75 µm (Taylor et al., 2016; Zajac & 

Conboy, 2011).  

 

b) Toxascaris leonina 

 

Os ovos de Toxascaris leonina, assemelhando-se aos ovos de Toxocara cati, são 

detetados por centrifugação ou pela técnica de flutuação simples, incluindo o Método de 

Willis. Têm uma forma elíptica com conteúdo unicelular claro, que geralmente não ocupa 

todo o interior do ovo, protegido por uma parede grossa cuja superfície é lisa (figura 14). 

O aspeto interior parece ser rugoso devido à membrana vitelina (Taylor et al., 2016). Os 

ovos podem ter dimensões entre 75–85 x 60–75 µm (Zajac & Conboy, 2011). 

 

Tal como Toxocara cati, os ovos de Toxascaris leonina são excretados não 

embrionados.  

Em condições ótimas, ocorre a evolução do conteúdo homogéneo em diversas 

fases, até atingir o estado de larva que pode ser observada ao microscópio (figura 15).  

Figura 14 - A) Ovos de Toxocara cati. B) Ovo de 
Toxascaris leonina. Adaptado de Zajac & Conboy 
(2011). 
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c) Ancylostoma tubaeforme e Uncinaria stenocephala 

 

Assim como as espécies anteriores, tanto ovos do género Ancylostoma como ovos 

de Uncinaria stenocephala podem ser recolhidos por flutuação simples ou usando a 

técnica da centrifugação. Os ovos destas espécies são morfologicamente semelhantes, 

apenas se diferenciam pelas dimensões.  

Ovos de Uncinaria stenocephala são maiores (71-92 × 35-58 µm) do que os de 

Ancylostoma tubaeforme (52-79 × 28-58 µm) (Zajac & Conboy, 2011). Tornam-se 

facilmente distinguíveis quando há infeção por ambas as espécies (figura 16) (Bowman 

et al., 2002). 

Figura 15 - Evolução de um ovo de Toxascaris leonina. A) Ovo não 
embrionado. B) Divisão em duas células. C) Estado de mórula. D) Larva 
infetante no interior. Retirado de Bowman (2014). 
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3.4.2. Cestodes 

 

a) Dipylidium caninum 

 

Esta espécie pertence à classe Cestoda e a sua identificação é feita através da 

observação de proglotes. Um diagnóstico mais específico pode ser efetuado medindo 

as dimensões das cápsulas ovígeras e/ou dos ovos. As dimensões dos ovos variam de 

35 a 60 µm e as das cápsulas variam de 120 a 200 µm. Estas últimas podem conter 

uma média de 25 a 30 ovos (Zajac & Conboy, 2011). Na Figura 17 podemos observar 

proglotes de Dipylidium caninum e uma cápsula ovígera.  

 

 

 

Figura 16 - a) Ovo do género Ancylostoma. b) Ovo do género Uncinaria. Adaptado 
de Zajac & Conboy (2011). 

a) 

 

a) 

b) 

 

b) 

Figura 17 - Proglotes (A) e cápsula ovígera (B) de Dipylidium caninum.  Adaptado de Taylor 
et al. (2016). 

A 
B 
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b) Taenia taeniaeformis 

 

Os ovos de Taenia taeniaeformis (Figura 18) tal como para o género Dipylidium, 

só são observados nas fezes caso haja rutura de uma das proglotes no interior do 

intestino. As técnicas de flutuação permitem a sua observação. No entanto, os métodos 

de flutuação tendem a não ser muito eficazes na deteção deste tipo de ovos. As 

dimensões dos ovos estão compreendidas entre 25 e 40 µm de diâmetro (Zajac & 

Conboy, 2011). 

 

3.4.3. Coccídeas 

 

a) Cystoisospora felis e Cystoisospora rivolta 

 

Os oocistos não esporulados de C. felis têm paredes lisas e finas com conteúdo 

relativamente claro e uniforme e possuem uma forma ligeiramente elíptica a ovoide 

(Figura 19A). Possuem dimensões que podem variar ligeiramente: 38-51 × 27-39 µm 

(Zajac & Conboy, 2011; Bowman, 2014; Taylor et al., 2016).  

Quanto aos oocistos de C. rivolta são sensivelmente mais pequenos que os de C. 

felis: 21-28 × 18-23 µm (Bowman, 2014). São semelhantes em termos de estrutura aos 

oocistos de C. felis mas diferem quanto à forma, sendo que os oocistos de C. rivolta são 

arredondados (figura 19B). 

Figura 18 - Ovo de Taenia taeniaeformis. Adaptado de Bowman (2014). 
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3.4.4. Vermes pulmonares 

 

a) Aelurostrongylus abstrusus 

 

As larvas de primeiro estádio (L1) podem ser observadas após a técnica de 

Baermann, ou do copo cónico, ou através da técnica de flutuação centrífuga com ZnSO4. 

A larva L1 tem a extremidade posterior em forma de “S” e uma espícula dorsal que 

as torna distinguíveis de outras espécies de vermes pulmonares (figura 20) (Zajac & 

Conboy, 2011; Bowman, 2014). Possuem um comprimento compreendido entre 360 e 

400 µm (Taylor et al., 2016) e uma largura aproximada de 15 a 20 µm (Zajac & Conboy, 

2011).  

Figura 19 - Oocistos não esporulados de Cystoisopora felis (A), ampliação x1000; e 
Cystoisospora rivolta (B), Ampliação x2000. Adaptado de Bowman (2014). 

Figura 20 - Extremidade posterior de uma larva L1 de Aelurostrongylus abstrusus. Adaptado de 
Zajac &Conboy (2011). 
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b) Capillaria aerophila 

 

Esta espécie é diagnosticada após observação dos ovos nas fezes (Figura 21) 

usando a técnica de flutuação ou através da análise de muco proveniente da traqueia 

ou da cavidade nasal.  

Os ovos desta espécie, excretados não embrionados, têm uma coloração 

castanha esverdeada, são assimétricos, bioperculados, com capas polares pouco 

evidentes e forma de barril com conteúdo granular (Zajac & Conboy, 2011; Taylor et al., 

2016). As dimensões podem variar sensivelmente: 58-79 × 29-40µm (Bowman et al., 

2002; Zajac & Conboy, 2011). 

 

c) Troglostrongylus brevior 

 

À semelhança de Aelurostrongylus abstrusus, as larvas L1 desta espécie são 

diagnosticadas através da técnica de Baermann, copo cónico ou por análise de 

secreções provenientes das vias aéreas. As suas dimensões variam entre 325 a 335 

µm de comprimento e entre 17 a 19 µm de largura.  

A extremidade posterior das larvas de Troglostrongylus brevior não possuem a 

forma de um “S”, possuem, tal como Aelurostrongylus abstrusus, uma espícula mas não 

apresentam a depressão na zona dorsal (figura 22A) que é característica de 

Aelurostrongylus abstrusus (figura 22B) (Brianti et al., 2012; Jefferies et al., 2010).  

A observação microscópica das larvas L1 deve ser minuciosa e pode ser necessário 

recorrer a técnicas mais avançadas para que seja possível a sua distinção das do 

género Aelurostrongylus, que é a espécie mais frequentemente encontrada (Jefferies et 

al., 2010; Brianti et al., 2012).  

Figura 21 - Ovos de Capillaria aerophila. Retirado de https://veteriankey.com/nematodes-that-
infect-domestic-animals/. Acedido a 24/02/2018. 
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3.5. Análise de dados 

 

Na análise estatística calculou-se a prevalência de infeção e foi efetuada uma 

comparação de proporções de positividade através do teste de Qui-quadrado, sendo 

um valor de probabilidade (p) <0,05 considerado como estatisticamente significativo. A 

análise dos dados foi realizada utilizando a versão 7.0 do JMP® para Windows® e 

Microsoft Excel®. Limites de confiança para as proporções foram estabelecidos pelo 

teste binominal exacto com intervalos de confiança (IC) de 95%. 

 

 

4. Resultados 

 

Ao longo dos quatro meses de estágio foram recolhidas um total de 80 amostras 

de fezes de gatos domésticos. Dez amostras provinham de particulares, nove do 

Laboratório de Parasitologia da UTAD e 61 provinham do HVTM (gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

B 

A 

 

A 

Figura 22 - A) Larva L1 de Troglostrongylus brevior com pormenor para a extremidade posterior. 
B) Larva L1 de Aelurostrongylus abstrusus com pormenor da extremidade posterior. Adaptado 
de Brianti et al. (2012). 
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4.1. Caracterização da população em estudo 

 

Do total das 80 amostras recolhidas, 33 provinham de fêmeas e 47 de machos 

(gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos gatos incluídos no estudo de acordo com o género. 

 

Quanto à variável raça, verificou-se que 76 gatos eram europeus comuns, três 

eram persas e um gato era da raça siamesa (gráfico 3). 
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Gráfico 1 - Distribuição das amostras consoante a sua origem. 
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Relativamente à variável idade foram constituidos três grupos etários (gráfico 4): 

29 eram gatinhos (idade inferior a um ano), 32 jovens adultos (idade compreendida entre 

um e três anos) e 19 adultos (idade superior a três anos). 

 

 

Gráfico 4 - Distribuição dos gatos incluídos no estudo de acordo com a idade. 

 

Relativamente ao estilo de vida, 39 dos gatos encontravam-se estritamente no 

interior de casa (indoor), 29 tinham acesso ao exterior e ao interior da casa (misto) e 12 

andavam exclusivamente no exterior (outdoor) (gráfico 5). 
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Gráfico 3 - Distribuição dos gatos incluídos no estudo de acordo com a raça. 
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Gráfico 5 - Distribuição dos gatos incluídos no estudo consoante o estilo de vida. 

 

4.2. Formas parasitárias observadas e prevalência de infeção 

 

Foi observada uma prevalência de infeção por endoparasitas de 31,3% (95% IC: 

21,1-41,5).  

 

Após a comparação de proporções de positividade verificou-se que o estilo de vida 

estava correlacionado (p<0,0001) com a presença de parasitas, verificando-se uma 

prevalência de positivos mais elevada nos animais que tinham acesso ao exterior (tabela 

3).  

Nas restantes variáveis raça, idade e sexo, não se observaram diferenças 

estatisticamente significativas.  
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Tabela 3 - Prevalência de infeção por endoparasitas em gatos domésticos do distrito de Vila 
Real de acordo com o sexo, raça, idade e estilo de vida. 

 
Animais 

(n) 

Animais 
positivos 

(n) 
Prevalência (%) 95% IC 

SEXO     

Fêmea 33 9 27,3 12,0 – 42,6 

Macho 47 16 34,0 20,5 – 47,5 

   p = 0,5202  

     

RAÇA     

Europeu-comum 76 25 32,9 22,3 – 43,5 

Persa 3 0 0  

Siamês 1 0 0  

   p = 0,3841  

     

IDADE     

<1 ano 29 12 41,4 23,4 – 59,4 

[1-3 anos] 32 8 25,0 9,9 – 40,1 

>3 anos 19 5 26,3 6,5 – 46,1 

   p = 0,3359  

     

ESTILO DE VIDA     

Indoor 39 1 2,6 0 – 7,7 

Misto 29 13 44,8 26,8 – 62,8 

Outdoor 12 11 91,7 76 - 100 

   p < 0,0001  

     

TOTAL 80 25 31,3 21,1 - 41,5 

 

Na tabela 4 encontram-se descrito as espécies e associações de endoparasitas 

encontradas no decorrer do trabalho, o número de casos observados e as respetivas 

prevalências. 

  

Tabela 4 – Espécies e associações de endoparasitas, número de casos observados e 
respetivas prevalências. 

Endoparasitas Casos (n) Prevalência (%) 

Toxocara cati 15 18,8 

Cystoisospora felis 3 3,8 

Cystoisospora rivolta 2 2,5 

C. felis + C. rivolta 1 1,3 

T. cati + C. rivolta 1 1,3 

T.cati + Capillaria aerophila + 
Aelurostrongylus abstrusus  

1 1,3 

T. cati + C. aerophila 1 1,3 

T. cati + A. abstrusus  1 1,3 

TOTAL 25 31,3 
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Toxocara cati foi a espécie mais frequentemente encontrada (figura 23), com uma 

prevalência de 23,8% (19/80). Como infeção única ocorre em 18,8% dos casos 

observados (15/80).  

 

 

Relativamente à infeção por coccídeas, como podemos observar na tabela 5, 

foram observados três gatos infetados unicamente por Cystoisospora felis, dois casos 

com Cystoisospora rivolta, um animal apresentava ambas as espécies (figura 24 A) e 

outro estava infetado simultaneamente com Toxocara cati e Cystoisospora rivolta (figura 

24 B). 

 

 

Capillaria aerophila e Aelurostrongylus abstrusus foram outras das espécies 

encontradas. 

A 
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Figura 23 - Ovos de Toxocara cati. A) Ampliação de 100x. B) Ampliação de 400x. Originais. 

Figura 24- A) Oocistos esporulados de Cystoisospora felis (setas finas) e oocisto não esporulado 
de Cystoisospora rivolta (seta grossa). B) Oocisto não esporulado compatível com Cystoisospora 
rivolta (I) e ovo de Toxocara cati (II). A e B com ampliação de 400x. Originais. 
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Este último foi identificado devido à característica forma de “S” da extremidade 

posterior (figura 25). 

 

 

 

 

 

Todos os animais em que se observaram ovos de Capillaria aerophila 

apresentaram também infeção concomitante com ovos de Toxocara cati (figura 26). 

 

  

A tabela 5 apresenta, em resumo, as prevalências de infeção observadas no 

presente estudo. 

Figura 26 - a) Ovo de Toxocara cati. b) Ovo de Capillaria 
aerophila. Ampliação de 400x. Original. 

a) 

 

a) 

b) 

 

b) 

Figura 25 - Larva L1 de Aelurostrongylus abstrusus, com pormenor para a curvatura na cauda. 
Ampliação de 400x. Original. 
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Tabela 5 – Prevalência de infeção por endoparasitas gastrointestinais e pulmonares. 

 

  

 População 
total  
n (%)   

População 
positiva a 
endoparasitas 
n (%)   

Endoparasita  População 
total  
n (%) 

População 
positiva  
n (%)  

Nematodes 
intestinais 

19/80 
(23,8) 

19/25 (76) Toxocara cati 19/80 
(23,8) 

19/25 (76) 

Vermes 
pulmonares 

4/80 (5) 4/25 (16) Aelurostrongylus 
abstrusus 

2/56 (3,6) 2/25 (8) 

   Capillaria 
aerophila 

2/80 (2,5) 2/25 (8) 

Protozoários 7/80 (8,8) 7/25 (28) Cystoisospora 
rivolta 

4/80 (5) 4/25 (16) 

   Cystoisospora 
felis 

4/80 (5) 4/25 (16) 
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5. Discussão 

 

No presente estudo, todas as amostras fecais foram recolhidas de gatos 

internados, sem sinais clínicos de endoparasitoses. Provinham de animais com suspeita 

de doenças infeciosas, insuficiência renal crónica, asma, pneumonia ou por razões 

cirúrgicas, incluindo fraturas, ovariohisterectomias e orquiectomias. Em todas as 

amostras os endoparasitas foram um achado e não uma suspeita. Alguns dos animais 

amostrados demonstraram uma importante carga parasitária na observação 

microscópica mas não apresentaram sinais clínicos. Isto poderá ter acontecido porque 

como o motivo de internamento nada tinha a ver com endoparasitas, os sinais clinicos 

provocadas por outra doença existente poderiam ocultar os de uma possível infeção 

parasitária e assim passarem despercebidos. 

No presente trabalho observou-se uma prevalência geral de infeção por 

endoparasitas em gatos domésticos de 31,3%. Vários estudos sobre a infeção por 

endoparasitas em gatos já foram realizados em diferentes partes da Europa, inclusive 

em Portugal. Contudo, este estudo permitiu um conhecimento mais pormenorizado 

sobre as infeções por endoparasitas em gatos no distrito de Vila Real. Beugnet et al. 

(2014) obtiveram uma prevalência média de endoparasitas de 35,1% em diversos 

países da Europa, e Mircean et al. (2010) de 34,3%, na Roménia. Na Austrália, Palmer 

et al. (2008) observaram uma prevalência inferior à obtida neste trabalho, com um valor 

de 18,4% para parasitas gastrointestinais em gatos proveniente de clínicas e gatis. Em 

contrapartida, na Grécia, Diakou et al. (2017a) observaram uma prevalência de 

endoparasitas gastrointestinais em gatos de 46,7%. No Irão, mais propriamente em 

Shiraz, obtiveram uma prevalência de helmintes e cestodes de 95,3% e 99,1%, 

respetivamente (Zibaei et al., 2007). Estes resultados, superiores aos obtidos neste 

estudo, podem ser devido ao facto de terem sido efetuados apenas em animais de rua 

e efetuando necropsias.  

No estudo presente, não houve uma diferença significativa entre a prevalência de 

infeção e o sexo, embora se tenha observado um maior número de machos positivos. 

Este resultado vai ao encontro de estudos efetuados em Itália por Tamponi et al. (2017) 

e por Riggio et al. (2013) e demonstram que tanto machos como fêmeas têm igual 

probabilidade de serem infetados por endoparasitas. Relativamente à raça, também não 

se obteve relevância estatística. 

Quanto à variável idade, não houve uma correlação com a presença de 

endoparasitas sendo que se registaram um maior número de amostras positivas nos 

animais que possuíam até um ano de idade. A ausência de correlação está de acordo 

com um estudo publicado por Spada et al. (2013), em Itália. Outros estudos indicam 
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haver uma íntima relação entre a idade e a infeção por endoparasitas, principalmente 

em animais com idade igual ou inferior a um ano e aqueles com idades superiores a 10 

anos (Gates e Nolan, 2009; Tamponi et al., 2017; Riggio et al., 2013). Acredita-se que 

estes resultados estejam relacionados com a imaturidade do sistema imunitário nos 

animais mais jovens e a uma diminuição de eficácia das respostas imunitárias nos gatos 

mais velhos (Gates e Nolan, 2009).  

A variável que se verificou ser significativa foi o estilo de vida do gato. Animais 

com contacto com o exterior apresentaram uma maior probabilidade de ficarem 

infetados por endoparasitas quando comparados com os gatos que permaneciam  

exclusivamente no interior das casas. A variável com maior número de positivos foi para 

gatos mistos, que viviam dentro de casa mas tinham acesso ao exterior. A correlação 

existente entre esta variável e a presença de endoparasitas pode ser devida a um 

potencial acesso e contacto com os HI ou mesmo formas parasitárias que se encontrem 

no solo. Diakou et al. (2017 a), no Chipre e Grandi et al. (2017), na Suécia observaram 

o mesmo, referindo que gatos que têm acesso ao exterior têm maior probabilidade de 

ficarem infetados com endoparasitas. Mircean et al. (2010), na Roménia e Beugnet et 

al. (2014), em vários países da Europa, afirmaram que a área a que os gatos têm acesso 

é um factor de risco para a infeção por endoparasitas. 

Dos 25 animais que se encontravam infetados com endoparasitas, 20 (80%) 

apresentavam monoinfeção com a observação de uma única espécie de parasita, quatro 

gatos (16%) apresentavam duas espécies diferentes de parasitas e um (4%) estava 

parasitado por três espécies diferentes. Todos os animais parasitados (31,3%) 

possuíam a presença de, pelo menos, um parasita intestinal (Toxocara cati e/ou 

Cystoisospora spp.). Três animais (3,8%) possuíam ainda, para além dos parasitas 

intestinais, vermes pulmonares (Capillaria aerophila e/ou Aelurostrongylus abstrusus). 

No presente trabalho observou-se uma maior prevalência de nematodes 

intestinais da família Ascarididae, seguido pelas coccídeas do género Cystoisospora. 

Toxocara cati foi o único nematode intestinal encontrado, com uma prevalência de 

23,75%, estando presente em 76% dos animais positivos. Em Portugal, Duarte et al. 

(2010) demonstraram que a prevalênica de Toxocara cati foi de 10,8% na população de 

gatos de rua da zona metropolitana de Lisboa. Waap et al. (2014) demonstraram uma 

prevalência de 38,3% para Toxocara cati na zona de Lisboa, também na população de 

gatos de rua. Já na zona de Évora, a prevalência de T. cati foi de 10%, sendo que as 

amostras foram recolhidas em clínicas veterinárias e gatis (Ferreira et al., 2011). Estas 

diferenças relativamente à prevalência de T. cati podem estar relacionadas com o tipo 

de população em estudo, assim como o método de diagnóstico que foi utilizado.  
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No caso das espécies Cystoisospora rivolta e C. felis, obteve-se no presente 

estudo uma prevalência de 5% para ambas. A seguir a T. cati, as coccídeas foram o 

segundo endoparasita mais encontrado neste trabalho. Os resultados obtidos neste 

estudo estão de acordo com os obtidos por Duarte et al. (2010) que observaram uma 

prevalência de 5,4% para C. felis. Já Waap et al. (2014) encontraram uma prevalência 

de 14,2% para C. felis e de 46% para C. rivolta. Na Bélgica, os valores diferem com 10% 

para C. rivolta e 20% para C. felis  (Vanparijs et al., 1991). Na Roménia foi registada 

uma prevalência de 5,3% para C. felis, corroborando os resultados obtidos neste estudo. 

Já C. rivolta apresenta valores mais elevados (8.9%) (Mircean et al., 2010).  

Alguns estudos demonstraram uma prevalência superior de Cystoisospora spp. 

comparativamente a Toxocara cati. Esses valores foram registados na Austrália (Palmer 

et al., 2008), Brasil  (Serra et al., 2003; Lima et al., 2017) e no Dubai (Schuster et al., 

2009). E ainda, Itoh et al. (2013) observaram que a prevalência de coccídeas é superior 

a T. cati em gatinhos.  

 

Quanto à infeção por vermes pulmonares nos gatos do presente trabalho, 

Aelurostrongylus abstrusus foi identificado em duas das 56 amostras possíveis de 

recolher para a técnica do copo cónico, obtendo-se uma prevalência de 3,6%. Capillaria 

aerophila obteve uma prevalência de 2,5%, visto apenas se ter observado ovos em duas 

das 80 amostras.  

Um dos casos positivos a vermes pulmonares foi uma fêmea infetada em 

simultâneo com Toxocara cati, Capillaria aerophila e Aelurostrongylus abstrusus. Esta 

gata provinha de um ambiente exclusivamente exterior, sem desparasitação alguma, 

convivendo em colónia juntamente com mais de 15 outros gatos. Encontravam-se todos 

num espaço que podemos considerar ser “privado” mas bastante amplo para alojar 

todos os animais. Viviam em estado de quase isolamento e o contacto com pessoas era 

muito escasso, o que tornou difícil a aproximação. Esta fêmea foi capturada para ser 

sujeita a uma ovariohisterectomia e não apresentava sinais clínicos evidentes, mesmo 

apresentando muitas larvas L1 de A. abstrusus (mais de 10 larvas por lâmina).   

O gato infetado por Toxocara cati e Capillaria aerophila tinha menos de um ano 

de idade e tinha sido encontrado abandonado na rua, sendo posteriormente acolhido 

pela Plataforma ProAnimal. Tratava-se de um gato bastante meigo sem sinais clínicos 

evidentes de stresse respiratório. Apresentava-se desidratado e com diarreia. 

O gato jovem adulto onde foi detetado a presença de L1 de Aelurostrongylus 

abstrusus provinha de uma amostra que foi enviada para o Laboratório de Parasitologia 

da UTAD e apresentava ao exame radiográfico um padrão pulmonar intersticial que 

levou à pesquisa de vermes pulmonares.  
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É de referir que nos gatos onde foi possível a observação de ovos de Capillaria 

aerophila, estes apenas foram encontrados no sedimento após se ter realizado o 

Método de Willis, demonstrando assim que estes ovos são mais densos que os de 

Toxocara cati, por exemplo. 

Num estudo efetuado em vários países da Europa, observou-se uma prevalência 

para Aelurostrongylus abstrusus e Capillaria aerophila de 4,1% e 1,1%, respetivamente 

(Beugnet et al., 2014). Na Hungria registaram-se valores de 14,5% para A. abstrusus e 

3,8% para E. aerophila. No Canadá obtiveram-se valores semelhantes aos obtidos neste 

estudo para ovos do género Capillaria, com uma prevalência de 2,5% (Villeneuve et al., 

2015). Lucio-Forster e Bowman (2011) registaram valores iguais a 2,3% para ovos de 

C. aerophila em Nova Iorque. A diferença de prevalências de vermes pulmonares nos 

diferentes países pode estar relacionada com o clima (Hansen et al., 2017). Países com 

climas mais amenos, promovem o desenvolvimento e proliferação dos HI e, assim, dos 

parasitas. Um estudo publicado na Albânia indica que há uma maior probabilidade de 

encontrar ovos de Capillaria spp. quando o animal também é positivo para a infeção por 

Aelurostrongylus abstrusus (Knaus et al., 2014).  

De referir as similaridades entre A. abstrusus e Troglostrongylus spp. que, mesmo 

não tendo sido observado neste trabalho, foi identificado em Espanha e partilha do 

mesmo HI. Essas semelhanças morfológicas podem fazer com que vermes do género 

Troglostrongylus sejam subdiagnosticados (Jefferies et al., 2010). 

Analisando os diversos resultados obtidos pelos estudos citados, observa-se que 

as prevalências dos diferentes países diferem bastante, mesmo em zonas com clima 

semelhante. Estas diferenças podem acontecer se tivermos em conta vários fatores 

como o método utilizado para o diagnóstico, por exemplo, podemos facilmente 

compreender que a realização de necropsias aumenta a probabilidade de obter 

resultados positivos do que apenas por análises coprológicas. As análises coprológicas, 

sendo um método prático e relativamente barato acaba por ser muitas vezes utilizado 

para o diagnóstico de rotina nos laboratórios e clínicas veterinárias mas podem levar a 

falsos negativos. 

Os resultados obtidos neste trabalho podem não corresponder aos valores reais 

da população estudada, uma vez que apenas foram recolhidas fezes uma única vez por 

animal em vez de uma recolha seriada por vários dias. Se tivermos em conta as infeções 

latentes, o período pré-patente de determinados parasitas e a excreção intermitente de 

formas parasitárias, podemos compreender que, provavelmente, aquando da análise 

das amostras, os ovos não tenham ainda sido excretados, ocorrendo assim falsos 

negativos.  
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IV – CONCLUSÃO 

 

 Esta dissertação incidiu sobre o estudo das infeções provocadas por 

endoparasitas que afetam os gatos no distrito de Vila Real. 

Foram diagnosticadas infeções por Toxocara cati, Cystoisospora felis, 

Cystoisospora rivolta, Capillaria aerophila e Aelurostrongylus abstrusus. A infeção mais 

prevalente foi registada para Toxocara cati com valores de 23,8%. 

O estilo de vida do gato facilita o contato e posterior infeção por parasitas, tal como 

verificado no presente estudo onde os gatos com acesso ao exterior apresentaram uma 

prevalência significativamnete superior quando comparados com os animais sem 

acesso ao exterior. 

A recolha de amostras foi relativamente complicada, visto os gatos serem animais 

dificeis de manipular. Para a realização do diagnóstico de infeção por vermes 

pulmonares, apenas foi possível a recolha de 56 amostras pois, por vezes, o volume de 

fezes não era suficiente. Para além disso, todas as amostras foram recolhidas sem 

qualquer suspeita de infeção parasitária.  

A caracterização das amostras de forma completa e mais pormenorizada não foi 

possível, o que poderia ter enriquecido o presente estudo. Os proprietários não se 

mostraram disponiveis para a entrega de amostras e o facto de nem sempre estar 

presente no HVTM fez com que muitas das amostras tenham sido pobres em 

informações.  

Embora este trabalho possa ser considerado um estudo preliminar, permitiu ter 

uma ideia dos endoparasitas gastrointestinais e pulmonares mais frequentes que 

infetam o gato nesta zona do país. Estes animais domésticos convivem muitas vezes 

apenas no interior das casas, fazendo com que os tutores menosprezem a importância 

das desparasitações. 

As infeções parasitárias são relevantes a nível económico e médico-veterinário, 

assim como para a saúde pública. São infeções que muitas vezes são ignoradas num 

diagnostico diferencial, sendo que algumas delas possuem caracter zoonótico, e não 

lhes é dada a devida importância. A informação e a educação da população continua a 

ser um dos principais meios utilizados para a prevenção destas parasitoses. 
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