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Resumo  

Esta dissertação é resultado de um estágio realizado no laboratório veterinário INNO, 

tendo envolvido análise e processamento de amostras fecais de canídeos e felídeos, para um 

estudo dos endoparasitas mais frequentes.  

Para análise e processamento das amostras foram escolhidas três técnicas, sendo elas: 

técnica da flutuação com recurso à centrifugação, para pesquisa de ovos de helmintes e 

coccídeas; técnica de Baermann para pesquisa de parasitas pulmonares; e técnica de Ziehl-

Neelsen modificada para pesquisa de Cryptosporidium spp. e Giardia spp.  

No total deste trabalho foram processadas 250 amostras provenientes de Portugal 

(continente e ilhas), sendo que 214 amostras foram analisadas através da técnica da flutuação, 

28 amostras por Ziehl-Neelsen modificado e 8 amostras pela técnica de Baermann. 

Como a amostragem foi superior na técnica da flutuação, dividimos as amostras em dois 

grandes grupos, o primeiro grupo de amostras fecais de recolhas em apenas 1 dia e o segundo 

grupo de amostras fecais de recolhas em 3 dias consecutivos. Estas recolhas foram efetuadas 

pelos médicos veterinários ou pelos proprietários. 

No total das 250 amostras recolhidas 15,6% dos animais foram positivos. 

Estes resultados apontam para a necessidade de estudos mais aprofundados nesta 

temática, para melhor se estabelecer a importância dos parasitas dos animais de companhia em 

termos de clínica médico-veterinária e de saúde pública. 

 

Palavras-chave: Parasitologia, endoparasitas, saúde pública, análises clínicas, 

medicina veterinária. 
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Abstract 

This thesis is the result of an internship in the INNO laboratory, with the purpose of 

analyzing and processing fecal matter samples from canine and feline specimens. These were 

done for a study of the most common endoparasites. 

For the analysis and processing of the samples, three base techniques were chosen: 

Willis method (simple fluctuation using a centrifugal machine), to look for helminths eggs and 

coccidias, Baermannn technique to look for pulmonary parasites and Ziehl-Neelsen modified 

to look for Giardia spp. and Cryptosporidium spp. 

In total, 250 samples were analyzed during this internship, coming from mainland 

Portugal and the insular islands. From these, 214 samples were processed using the Willis 

method, 28 using Ziehl-Neelsen and 8 using the Baermann technique. 

As the number of samples was higher for the Willis method, I divided the samples into 

two big groups, the first group of fecal samples was collected in 1 day only, and the second 

group of fecal matter was collected in 3 consecutive days. These collections were performed 

by either the veterinarians or the owners. 

In the grand total of 250 samples collected, about 15,6% of the animals were infected. 

These results, although inconclusive, point to the necessity of further and deeper 

research in this area to be able to stablish if the incidence of parasites in company animals can 

be considered dangerous to public health. 

 

Keywords: Parasitology, Endoparasites, public health, clinical analysis, veterinary 
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1. Nota introdutória 

1.1. Parasitologia no MIMV 

As unidades curriculares (UC) de Parasitologia e de Doenças Parasitárias do Mestrado 

Integrado em Medicina Veterinária (MIMV) da UTAD são quatro, nas quais se abordam 

assuntos relevantes à classificação de parasitas e ao diagnóstico, tratamento e prevenção de 

infeções/infestações das doenças parasitárias que lhes são associadas.  

Com o aumento crescente de animais de companhia existe um risco superior de 

transmissão de zoonoses dentro do ambiente familiar. É então fundamental a prevenção ao nível 

animal, salientando-se para esse efeito que um bom conhecimento das UC de Parasitologia e 

de Doenças Parasitárias, poderá aumentar a eficácia do combate a estas infeções/infestações e 

doenças. 

1.2. Local de estágio: 

O estágio teve início no dia 1 de setembro e decorreu até 30 de dezembro de 2017, com 

um total de 680 horas, e foi realizado maioritariamente em análises relacionadas com animais 

de companhia. 

A empresa INNO surgiu em Braga no ano de 2007, tendo como objetivo melhorar a 

prestação de cuidados de saúde aos animais e ainda facilitar o trabalho dos médicos veterinários, 

garantindo acesso a serviços de análises clínicas e diagnóstico laboratorial de forma rápida e 

eficaz. É, assim, considerado um laboratório especializado em serviços veterinários, recebendo 

amostras de vários pontos do país. 

O INNO trabalha com vários parceiros disponibilizando assim uma grande variedade de 

análises nas áreas de Hematologia, Coagulação, Bioquímica e Doseamento de Fármacos, 

Análise Urinárias, Parasitologia, Microbiologia, Imunologia, Biologia Molecular, Toxicologia, 

Endocrinologia, Alergologia, Citologia e Histopatologia. 

No início de cada dia, de forma a efetuar-se uma análise de qualidade interna, são 

analisadas amostras de controlo (soluções com composições conhecidas, cujos resultados estão 

inseridos dentro de intervalos de referência). Através da análise destas soluções consegue-se 

detetar se há alterações nos reagentes ou erros nos equipamentos, o que permite uma correção 

atempada, atingindo-se assim uma precisão e exatidão dos resultados. 

O INNO encontra-se dividido entre a zona de receção de amostras, o laboratório de 

análises clínicas e citologia e o laboratório de histopatologia. Todas as manhãs chegam amostras 
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de vários pontos do país enviadas através de transportadoras ou, então, amostras dos distritos 

de Braga, Porto, Aveiro e Viana do Castelo recolhidas por estafetas. As amostras vêm 

acompanhadas de uma requisição com os dados do animal (nome, idade, raça do animal, código 

de “chip”, nome do proprietário, indicação do centro de atendimento médico-veterinário que 

envia a amostra, nome do médico veterinário e a análise que pretendem que seja efetuada). 

Todas as amostras são identificadas com um código interno e inseridas numa base de dados 

própria. Após a identificação das amostras estas são agrupadas por listas de trabalho de forma 

a orientar e a maximizar a organização do trabalho a ser realizado por áreas de atuação 

especificas. 
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2. Revisão bibliográfica: 

Uma estreita relação entre as pessoas e os animais domésticos pode promover vários 

benefícios como a socialização e melhorias na saúde mental e psicológica. Contudo, existem 

potenciais riscos para a saúde associados aos animais de estimação, tais como aranhões, 

mordidelas, alergias e ainda parasitas que podem ser transmitidos aos seres humanos. 

Alguns dos parasitas realizam um ciclo feco-oral e os humanos podem ser infetados pela 

ingestão de larvas em tecidos musculares ou órgãos mal passados, ovos que estejam no solo 

contaminado (o risco é maior nas crianças, devido aos parques infantis com caixas de areia), 

ainda podem ser contaminados por vegetais crus ou má higiene das mãos após contato com o 

material infetado (1). 

Torna-se então importante, a classificação e o estudo dos diversos tipos de parasitas a 

que estão expostos os nossos animais de companhia. No próximo capítulo descrevo algumas 

classes de parasitas com os quais tive contato. 
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2.1. Nematodes 

 

O comprimento dos nematodes varia de 1 mm até vários metros, contêm o corpo coberto 

com cutícula, geralmente são sexualmente dimórficos, sendo os machos menores que as fêmeas 

(2). O filo Nematoda é constituído por diversas famílias, tendo uma considerável importância 

quer em medicina veterinária quer também em saúde pública devido ao seu impacto. Desta 

forma, nesta dissertação serão referenciados os parasitas gastrointestinais pertencentes às 

famílias: 

• Ancilostomatidae (Ancylostoma caninum) 

• Trichuridae (Trichuris vulpis) 

• Ascarididae (Toxocara canis e Toxascaris leonina) 

 

2.1.1. Ancylostoma caninum 

Tabela 1. Classificação taxonómica de Ancylostoma spp.(adaptado de (3)). 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela 1, classificamos taxonomicamente o género Ancylostoma spp. 

 

2.1.1.1. Ciclo de vida: 

A ancilostomose é um processo em que as larvas se localizam essencialmente no 

intestino delgado (ID) até maturarem completamente (4). 

O ciclo de vida é direto, mas quando existe intervenção dos hospedeiros paraténicos 

realiza um ciclo de vida indireto (2). 

Os animais jovens podem-se infetar durante a lactação, através de ingestão do leite. 

Neste caso excretam os ovos num período de 2 semanas. Podem também infetar-se por ingestão 

de larvas presentes no solo ou então por penetração das larvas através da pele (4).  

O estádio larvar infetante corresponde a L3 que pode estar presente quer no solo quer 

no músculo do hospedeiro paraténico (5). Os ovos saem para o exterior através das fezes, 

(Figura 1; ponto 1) a L1 desenvolve-se e torna-se infetante como L3. E este processo demora 
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Filo Nematoda 

Subclasse      Secernentea 
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cerca de 5-9 dias, (Figura 1; pontos 2-3), desenvolvendo-se apenas  em condições ideais de 

humidade, sombra e calor (2). 

Como referido, existem várias vias de transmissão de Ancylostoma: 

Transmissão percutânea- em geral é a via mais frequente. A larva L3 penetra na pele e 

entra no sistema circulatório até chegar aos pulmões, aqui origina a L4, migra pela traqueia é 

deglutida e vai para o ID maturando neste local e fazendo a sua muda para L5 originando o 

estádio adulto ( Figura 1; ponto5). 

Transmissão oral - as larvas são ingeridas e podem fazer dois trajetos (5). No primeiro 

trajeto o parasita penetra na mucosa oral atingindo a circulação sanguínea e faz o percurso 

acima descrito na transmissão percutânea; no segundo, as L3 vão diretamente para o ID e lá se 

desenvolvem até ao estádio adulto. Pode também ocorrer uma ingestão de hospedeiros 

paraténicos sendo também uma forma de infeção por via oral. 

Transmissão transmamária - ocorre sobretudo com A. caninum após a exposição de um 

animal infetado ou imunologicamente comprometido, o desenvolvimento da L3 fica inibido e 

estas ficam alojadas nos músculos esqueléticos. Nas cadelas as larvas são reativadas nas 2 

últimas semanas de gravidez, migrando para a glândula mamária e são ingeridas pelos 

cachorros. O período pré-patente é de 2-4 semanas dependendo da via de transmissão (2).  

Os ciclos biológicos de Ancylostoma tubaeformis e Ancylostoma brasiliense são 

similares a estes (4). 
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Figura 1. Ciclo de vida A.caninum (adaptado de (6)) 

 

2.1.1.2. Distribuição: 

O género Ancylostoma inclui A.caninum (cão), A. tubaeforme (gato) e A. braziliense(cão 

e gato), apresenta uma distribuição mundial com uma grande importância tanto para medicina 

veterinária como para a saúde publica (2). 

Contudo são mais característicos de zonas tropicais ou com climas mais quentes (7). 

 

2.1.1.3. Sinais clínicos: 

Ancylostoma braziliense e A. caninum podem causar a síndrome de larva “migrans” 

cutânea nos humanos e também enterite eosinofílica (2). 

Ancylostoma caninum é uma das espécies de vermes mais virulentas em carnívoros. 

Estes nematodes são responsáveis para enterite eosinofílica e inexplicável dor abdominal com 

eosinofilia periférica em humanos (8). 

Os sinais clínicos mais frequentes são a anemia hipocrómica e normocítica que resultam 

das atividades do parasita. As reservas de ferro ficam deficitárias originando uma palidez nas 

mucosas. As fezes podem ser suaves a líquidas e um pouco escuras devido a digestão parcial 
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do sangue, pode ainda existir dermatite e pneumonia associada com a migração das larvas sendo 

mais incomum. 

A gravidade da doença associada com a infeção depende do número e espécie de 

parasitas, bem como da idade e estado imunológico do hospedeiro.  

 

2.1.1.4 Tratamento: 

O tratamento para prevenir a transmissão transmamária pode ser realizado através das 

mães, com fenbendazol (50 mg por kg, SID (semel in die) do 40º dia de gravidez até ao 14 dia 

de lactação). Ou ivermectina (0,5mg por kg, 4-9 dias antes de parir seguido por um 2º 

tratamento 10 dias depois) (2). 

Outra solução de tratamento será a administração de praziquantel + fenbendazol apenas 

para animais com idade mínima de 2 semanas e peso mínimo de 0,5 kg (9). 

 

2.1.1.5. Diagnóstico laboratorial: 

Os ovos podem ser detetados através do teste de flutuação fecal, são muito parecidos 

com os ovos do parasita Uncinaria stenocephala, sendo difícil diferenciá-los. Uma possível 

diferença é a quantidade de blastómeros, no caso do Ancylostoma spp. existem 2-8 células, 

enquanto que na U.stenocephala 8 células (10).  

 

Figura 2. Ovo de Ancylostoma (adaptado de (11)). 
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2.1.1.6. Prevenção: 

A desparasitação regular dos animais com antelmínticos com efeito larvicida é essencial 

para a prevenção de infeções com este parasita. As cadelas gestantes devem ser tratadas 15 dias 

antes do parto. 

Como medida de prevenção ambiental devemos remover regularmente as fezes dos 

animais e controlar os roedores. Água a ferver e desinfetantes apropriados podem ser usados 

para limpeza (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

2.1.2. Trichuris vulpis 

Tabela 2. Classificação taxonómica de Trichuris spp. (adaptado de (3)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela 2 identificamos a classificação taxonómica do género Trichuris spp.. 

2.1.2.1. Ciclo de vida: 

 

Figura 3.Ciclo de vida Trichuris vulpis (adaptado de (13)). 

 

Trichuris vulpis tem um ciclo de vida de 3 meses (4). 

O ciclo de vida deste parasita é direto. Os ovos não embrionados saem para o exterior 

através das fezes e são constituídos por apenas uma célula; no solo os ovos começam a 

desenvolver a L1 ao longo de 1-2 meses. As larvas L1 protegidas pela cobertura do ovo podem 
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sobreviver no meio ambiente durante anos (Figura 3; ponto A) (9). Entretanto, os ovos 

embrionam-se. A ingestão do ovo embrionado pode ser realizada através das mãos ou alimentos 

contaminados pelo solo. Estes ovos eclodem no ID libertando as respetivas larvas, que penetram 

no ID e vão para a mucosa do ceco e colon ascendente (Figura 3; pontos B e C)] e que se fixam 

na mucosa destes órgãos. As fêmeas começam a ovular 60-70 dias pós-infeção e põem por dia 

3000-20.000 ovos. A longevidade dos adultos é de cerca de 1 ano. Os ovos que veem para o 

exterior tornam-se infetantes no prazo de 1 mês. Os cães infetam-se ingerindo ovos com L1 

infetantes, sendo o período de pré-patente de 2-3 meses. Os cães infetados podem eliminar ovos 

ao longo de 1 ano (14). 

 

2.1.2.2. Distribuição: 

É distribuído mundialmente na espécie canina tendo uma incidência baixa a moderada, 

a distribuição é desconhecida em gatos. Embora raro, já foram identificados casos em humanos 

de T.vulpis (2). 

 

2.1.2.3. Sinais clínicos: 

Geralmente, as infeções por Trichuris spp. são subclínicas, mas infeções com maior 

carga parasitária podem resultar em diarreia sanguinolenta, anemia crónica e prolapso retal (15). 

 

2.1.2.4. Tratamento: 

O tratamento é maioritariamente realizado com febendazol ou febantel. Porém existem 

outras combinações farmacológicas que poderão ser utilizadas (16). O Anexo A apresenta 

outras possibilidades terapêuticas. 

 

2.1.2.5. Diagnóstico laboratorial: 

 Os ovos podem ser observados através do método de Willis, têm formato oval e são 

parecidos com um limão. 
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Figura 4. Ovo de Trichuris spp. (ampliação de 400 x). 

 

 
Figura 5. Ovos de Trichuris spp. (ampliação de 100x). 
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Figura 6. Ovo de Trichuris spp. e Toxocara spp. (ampliação de 400 x). 

 

2.1.2.6. Prevenção: 

Os ovos podem ser eliminados com a limpeza das superfícies duras, com recurso a jato 

de água pressurizado. Também se pode usar terra solta para enterrar os ovos, ficando os mesmos 

fora de alcance. Cobrir com gravilha ou cascalho também é uma possível solução, pois limita 

o contacto entre os ovos e os cães (12). 

Os anti-helmínticos podem também ser usados como métodos de prevenção.  
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2.1.3. Toxocara canis 

Tabela 3. Classificação taxonómica de Toxocara spp.(adaptado de (3)). 

 

 

 

 

 
 
 

 

Na tabela 3 identificamos a classificação taxonomica do genero Toxocara spp.. 

 

2.1.3.1. Ciclo de vida: 

 

Figura 7. Ciclo de vida de Toxocara spp. (adaptado de (17)). 

Estes parasitas apresentam um ciclo de vida complexo nos cães, sendo que os humanos 

podem adquirir a infeção como hospedeiros acidentais. 

O ovo não embrionado sai a partir das fezes do hospedeiro definitivo (cão) (Figura 7; 

ponto 1), o ovo é embrionado no ambiente (demorando cerca de 3-6 semanas) (18) e torna-se 

infetante (Figura 7; ponto 2). Após o ovo ser ingerido pelo hospedeiro, as larvas penetram na 
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parede intestinal (Figura 7; pontos 3 e 4). No caso dos hospedeiros mais novos as larvas migram 

para os pulmões, árvore brônquica e esófago. Os adultos desenvolvem-se e as fêmeas depositam 

ovos no ID. Em cães mais velhos podem também existir infeções subclínicas (infeções em que 

não há sinais clínicos, mas em que podem ser detetados vestígios do parasita nas fezes, sangue 

ou secreções). A infeção larvar (provocada pela ingestão de larvas) é a mais frequente. 

As L3 são ativadas em cadelas gestantes que infetam os fetos através da via 

transplacentária e transmamária, e desta forma os adultos vão inserir-se no ID (Figura 7; pontos 

5-6). 

 

2.1.3.2. Distribuição: 

Toxocara spp. têm uma distribuição mundial, sendo que a seroprevalência humana pode 

variar de 2% a 44%, verificando-se os valores mais elevados nas áreas rurais. É necessário desta 

forma prevenir a parasitose (18). 

Em Portugal a situação da distribuição e contaminação por este parasita é 

maioritariamente desconhecida, embora existam estudos que indicam que esta parasitose ocorre 

em animais de espécies selvagens e rurais, além de cães e gatos. De acordo com o estudo de 

Otero et al., existe uma prevalência global de 63,2%  de Toxocara spp. nos parques estudados 

em Lisboa (19). 

Em animais adultos a prevalência de T.canis é relativamente baixa, pois as larvas 

migram mas permanecem em hipobiose. Contudo, como há casos em que existe 

comprometimento da resposta imune dos animais, o ciclo hepato-traqueal completa-se e as 

larvas chegam a adultos, que produzem uma grande quantidade de ovos (20). 

 

2.1.3.3. Sinais clínicos: 

Os sinais clínicos da doença são diarreia, flatulencia e distensão abdominal, desidratação 

e atraso no desenvolvimento. Com a passagem das larvas pelos pulmões pode originar tosse e 

quadro de pneumonia. Nas migrações aberrantes há ainda risco de celulite orbital e em infeções 

maciças a morte do animal (20).  

As larvas de T. canis e T. cati podem infetar diversos órgãos e sistemas, causando a 

chamada síndrome de larva “migrans” visceral. 
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2.1.3.4. Tratamento: 

Um dos principiais objetivos do tratamento é suprimir a produção de ovos de Toxocara 

spp. ao longo de todo o período de crescimento do animal, recorrendo a administrações 

programadas. Desta forma os animais devem ser tratados com antelmínticos apropriados a partir 

da 2ª semana de vida e tratamentos repetidos em intervalos adequados, pois a transmissão do 

parasita através da via transmamária pode ocorrer pelo menos 5 semanas após o parto (1). 

Geralmente, o animal é desparasitado às 2, 4, 6 e 8 semanas de vida e depois mensalmente até 

perfazer os 6 meses de idade (9). 

Uma vez que não existem métodos práticos para reduzir o número de ovos no meio 

ambiente, a prevenção da contaminação inicial é fundamental. Isto deve ser alcançado através 

de adoção de medidas como: evitar que os animais defequem em áreas publicas, higiene e 

educação do público, e estratégias de uso de antelmínticos em cães e gatos com ênfase para 

animais mais jovens e também, animais gestantes (1). 

 

2.1.3.5. Diagnóstico laboratorial: 

Os ovos são detetáveis através do exame da flutuação fecal. Os ovos apresentam forma 

oval ou esférica com superfícies granuladas e são de paredes espessas. 

 

 
Figura 8. Ovo de Toxocara canis (ampliação de 400 x). 
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Figura 9. Ovos de Toxocara canis (ampliação de 100x). 

2.1.3.6. Prevenção: 

A toxocariose deve ser controlada devido ao, risco de transmissão zoonótica. Medidas 

de prevenção devem ser tomadas para evitar a introdução de um parasita a partir de um animal 

portador. Devemos desta forma evitar a superlotação de animais, isolar as cadelas jovens logo 

após o parto, manter limpo o ambiente onde os animais estão, e as superfícies de terra devem 

ser cobertas. 

Em superfícies duras é necessário lavar uma a duas vezes ao dia, para eliminar a matéria 

fecal, sendo um jato de alta pressão mais eficiente que a mangueira apenas.  

Os desinfetantes eficazes contra ovos de ascarídeos são a formalina a 3%, creosoto a 

2% , e sulfato de cobre a 2% (12). 
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2.1.4. Strongyloides equinos 

Tabela 4. Classificação taxonómica de Strongyloides spp. (adaptado de (21)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os estrongilídeos possuem cápsulas bucais bem desenvolvidas, frequentemente com 

dentes na sua base. Os machos contêm uma bolsa copuladora caudal, que consiste em expansões 

dorsais, laterais e ventrais da cutícula do corpo, designadas por lobos (22). Na tabela 4 

identificamos a classificação taxonómica do género Strongyloides spp. 

 

2.1.4.1. Ciclo de vida: 

Possuem um ciclo de vida homoxeno (direto), com a fase adulta no IG do hospedeiro, e 

uma fase de vida livre (exógena) em que se desenvolvem o ovo e estádios larvares L1, L2, L3. 

O estádio larvar infetante é o L3. A sua fase endógena (dentro do hospedeiro), tem algumas 

migrações que originam os estádios L4 e L5 antes da maturação para adulto. 

Após emissão nas fezes, os ovos passam a L1, desenvolvendo-se a L3 infetante em 

apenas 1 semana. Os cavalos adquirem a infeção quando ingerem a L3 infetante. 

No caso do Strongylus vulgaris, as larvas penetram na mucosa do intestino grosso (IG), 

e aqui mudam para L4, posteriormente invadem as arteríolas submucosas e migram até a artéria 

mesentérica cranial. Vão através do lúmen das artérias de volta a parede intestinal e formam 

nódulos que entram no lúmen do intestino. O seu período pré-patente é de 6-7 meses. 

No caso de Strongylus edentatus, as larvas penetram na mucosa intestinal e migram para 

o fígado, através do sistema porta hepático, mudam depois para L4 no fígado, após 8 semanas 

migram de volta para a subserosa do intestino através dos ligamentos hepáticos, formam 

nódulos que se abrem no lúmen do IG e o período pré-patente é de 11 meses. 

Relativamente a Strongylus equinos, as larvas penetram na parede do IG, onde mudam 

para L4 e formam nódulos. As larvas deixam os nódulos e entram na cavidade peritoneal, 
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migram para o fígado, aqui permanecem 6-8 semanas, e posteriormente movem-se para o 

pâncreas e retornam ao IG e no lúmen amadurecem. O período pré-patente é de 9 meses (2). 

 

2.1.4.2. Distribuição: 

A sua distribuição é mundial. 

 

2.1.4.3. Sinais clínicos: 

Geralmente, os estrongilídeos estão localizados no IG dos cavalos. 

A infeção é frequentemente inaparente. Nos animais adultos as manifestações clínicas 

não são, geralmente, muito expressivas, mas pode haver diarreia e anemia. 

Strongylus edentatus e S.equinus podem causar hemorragias hepáticas, e formação de 

nódulos no intestino ou peritoneu. A pancreatite associada a S.equinus é rara. 

Strongylus vulgaris é a espécie mais virulenta e a sua principal condição patológica é 

uma inflamação e trombose da artéria mesentérica cranial e dos seus ramos, que pode originar 

tromboembolismo em vasos menores e produzir enfartes isquémicos. As manifestações incluem 

febre, diarreia, cólica, e claudicação intermitente ou permanente, podendo ocorrer mortalidade 

(2). 

 

2.1.4.4. Tratamento: 

Os programas de controlo devem ser adaptados a cada animal em particular. Há variadas 

opções de princípios ativos disponíveis, mas a sua utilização varia consoante o parasita em 

questão Figura 10. Foi reportada resistência ao pirantel. O controlo não deve depender apenas 

de antelmínticos, mas sim também de o maneio das pastagens (remoção manual ou mecânica 

das fezes pelo menos 2 vezes por semana, alternância do pastoreio com ruminantes) (2). 
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Figura 10. Antelmínticos usados para equinos (adaptado de (2)). 

 

2.1.4.5. Diagnóstico laboratorial: 

O diagnóstico laboratorial é efetuado com a visualização do parasita através do exame 

da flutuação. Se este for positivo realiza-se a técnica de Mc-Master para contagem dos ovos, o 

que permite uma estimativa da infeção presente. Os ovos são elipsoides, apresentando uma 

parede fina que contêm normalmente uma larva no seu interior. 
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2.2. Protozoários: 

Existem mais de 45.000 espécies de protozoários reconhecidas das quais 10.000 são 

consideradas parasitas potencialmente de quase todas as espécies de vertebrados. 

O pequeno tamanho dos protozoários juntamente com sua falta de características 

morfológicas indica-nos que a sua classificação teve de se basear numa ampla gama de 

características de intervenção externa como variações dos ciclos de vida (15). 

A maioria dos protozoários são organismos de vida livre, sendo que apenas uma 

pequena parte está associado à doença. Existem por outro lado protozoários que são 

responsáveis por algumas das doenças mais importantes do mundo como a malária, a 

piroplasmose e a coccidiose. 
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2.2.1. Cryptosporidium parvum 

Tabela 5. Classificação taxonómica de Cryptosporidium spp. (adaptada de (3)). 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela 5 representamos a classificação taxonómica do género Cryptosporidium spp.. 
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2.2.1.1. Ciclo de vida: 

 

Figura 11. Ciclo de vida de Cryptosporidium spp. (adaptado de (23)) 

O oocisto esporulado contém 4 esporozoítos, é excretado pelo hospedeiro infetado 

através das fezes e possivelmente também por secreções respiratórias. A transmissão de 

Cryptosporidium parvum e Cryptosporidium hominis ocorre através principalmente do contacto 

com água contaminada, mas ocasionalmente alimentos podem ser veículos de transmissão.  

A infeção ocorre com a ingestão do protozoário através de uma das fontes acima 

mencionadas. Após a ingestão do oocisto, os 4 esporozoítos saem do oocisto e fixam-se em 

células epiteliais (Figura 11; pontos b e c) presentes no trato gastrointestinal ou em células do 

trato respiratório.  
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Nestas células, os parasitas realizam uma multiplicação assexuada com esquizogonia e 

formação de merozoítos (Figura 11; pontos d, e, f); e multiplicação sexual (gametogonia), 

produzindo microgâmetas no caso dos masculinos e ou macrogâmetas nos femininos(Figura 

11; ponto h). 

 Após a fecundação de macrogâmetas e microgâmetas (Figura 11; ponto i) formam-se 

os oocistos, que se desenvolvem e esporulam no hospedeiro infetado. Existem 2 tipos diferentes 

de oocistos a ser produzidos: os de parede grossa, que são expulsos e excretados pelo hospedeiro 

(Figura 11; ponto j) e os de parede fina (Figura 11; ponto k), que dão origem à autoinfeção. 

Os oocistos são infetantes logo à excreção e permitem uma transmissão feco-oral direta 

ou indireta (24). 

 

2.2.1.2. Distribuição: 

A distribuição global, o ciclo de vida e a transmissão de Cryptosporidium spp. ainda 

não são totalmente conhecidos.  Os principais indicadores de distribuição do parasita estão 

associados ao meio ambiente e são determinados pelo hospedeiro mais propriamente por idade, 

estado imunológico e comportamentos. Os hospedeiros associados a Cryptosporidium spp. são 

variados. 

Cryptosporidium spp. são responsáveis por doenças numa ampla gama de hospedeiros, 

incluindo o homem. A dose infetante é de 10-30 oocistos. Estes são completamente insensíveis 

aos desinfetantes  geralmente utilizados na indústria da água (25). 

As prevalências em Portugal não são muito elevadas, tendo a maior sido encontrada no 

distrito de Lisboa 14,8%, em cães do canil (26). 

 

2.2.1.3. Sinais clínicos: 

As manifestações clínicas da criptosporidiose começam geralmente 7 dias após a 

ingestão do parasita. O sinal clínico mais frequente é uma diarreia aquosa, acompanhada 

eventualmente de perda de apetite, letargia e perda de peso (7). 

Os sinais clínicos desaparecem geralmente sem tratamento. Não obstante, se a diarreia 

persistir o animal pode ficar desidratado. A gravidade da doença depende da resposta imunitária 

do hospedeiro (27).  

A patogenia da doença não é completamente conhecida, mas sabe-se que o parasita pode 

diminuir a atividade das dissacaridases e reduzir assim a digestão dos açúcares, o que  resulta 



 

24 

 

num hiperdesenvolvimento bacteriano, formação de ácidos gordos voláteis e alterações na 

pressão osmótica (2). 

2.2.1.4. Tratamento: 

Nenhuma forma segura e eficaz de tratamento está disponível. Apenas alguns fármacos 

foram descritos para diminuir a frequência e o volume do parasita nas fezes (28). 

A azitromicina que é utilizada em humanos pode ser utilizada na criptosporidiose numa 

dose de 7-10mg/kg, PO(per os) BID(bis in die), durante 7 dias ou a nitazoxanida (29). 

Num estudo recente foi comprovado que a utilização de nitazoxanida numa dose única 

de 75- 100 mg/kg este fármaco é favorável (30). 

Como a infeção se resolve normalmente de forma espontânea, apenas se recomenda 

utilizar tratamento sintomático de fluidoterapia e medicação espasmolítica (31). 

Os oocistos são extremamente resistentes a condições ambientais extremas e a 

desinfetantes comuns (2) e desta forma permanecem viáveis durante meses. Assim sendo, o 

controlo da infeção é extremamente difícil e por isso temos de reduzir o risco de infeções através 

de medidas de higiene rigorosas (2).  

 

2.2.1.5. Diagnóstico laboratorial: 

Pode ser detetado através de uma colocação de Ziehl-Neelsen modificada, mas como é 

um parasita com dimensões muito reduzidas a sua observação nem sempre é fácil. Nesta 

coloração aparecem como estruturas redondas de coloração rosada. 

Podem ser realizadas técnicas mais sensíveis e especificas como PCR (reação em cadeia 

da polimerase) ou ELISA (ensaio imunoenzimático). 
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Figura 12. Ovo de Cryptosporidium spp. (ampliação de 500x). 

2.2.1.6. Prevenção: 

Em caso de quintas ou criações de animais, a prevenção deve ser realizada através da 

manutenção do alojamento limpo e seco, com remoção diária da matéria fecal. Os oocistos são 

muito resistentes e são apenas destruídos por vapor de água a alta pressão e desinfetantes à base 

de amónia (12).  
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2.2.2. Cytoisospora canis 

 

Tabela 6. Classificação taxonómica de Cytoisospora spp. (adaptada de (3)) 

 

 

 

 

 

 

 

No género Cytoisospora temos a espécie Cytoisospora canis, que é responsável da 

cocciodiose canina. A, coccidiose em carnívoros não é tão frequente como em ruminantes, mas 

pode originar alguns quadros clínicos essencialmente em animais mais jovens. 

Cytoisospora canis, Cytoisospora ohioensis, Cytoisospora burrowsi são as espécies que 

afetam os cães. Cytoisospora felis e Cytoisospora rivolta infetam os gatos (31). 

Na tabela 6 indicamos a classificação taxonómica do género Cytoisospora spp.. 

 

2.2.2.1. Ciclo de vida: 

A infeção é essencialmente por via oral, com a ingestão de oocistos esporulados (Figura 

13; ponto 2). A multiplicação nas fases intestinais tem lugar no interior das células do epitélio 

do ID e do intestino grosso.  

Depois de um período pré-patente de 6-10 dias, os oocistos libertam-se com as fezes 

onde completam o seu desenvolvimento até originarem formas esporuladas e infetantes (Figura 

13; ponto 1-D). Vários animais incluindo roedores e ruminantes podem ser hospedeiros 

paraténicos através da ingestão de oocistos. As espécies de Cytoisospora são ubíquas e os 

oocistos podem encontrar-se nas fezes de animais infetados embora clinicamente sãos (31). 
Os ruminantes são apenas hospedeiros de transporte onde os esporozoítos dos oocistos 

penetram nas células, podendo permitir a infeção quando um animal ingerir a carne desses 

hospedeiros infetados (32). 

Reino Animalia 

Filo Apicomplexa 

Classe Conoidasida 

Ordem Eucoccidiorida 

Família Eimeriidae 

Género Cytoisospora 
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Figura 13. Ciclo de vida de Cytoisospora spp. (adaptado de (33)) 

 

2.2.2.2. Distribuição 

Cytoisospora spp. são protozoários distribuídos por todo o mundo. Em geral, afetam 

mais frequentemente animais jovens, sendo muitas vezes subestimada a sua prevalência (12). 
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2.2.2.3. Sinais clínicos: 

As infeções primárias ocorrem geralmente durante o período de aleitamento desde as 3-

8 semanas de vida. Logo, a maioria dos sinais clínicos que se diagnosticam são de animais com 

menos de 4 meses. 

Associada a esta doença há uma diarreia em cães e gatos jovens, sendo que nos casos 

mais graves pode ter presença de sangue e causar elevada morbilidade e mortalidade.  

 

2.2.2.4. Tratamento: 

O tratamento desta parasitose é muito complicado pois há uma rápida multiplicação dos 

estádios intestinais e rápida excreção de muitos oocistos. 

Desta forma, todos os animais suscetíveis (e que convivam com os infetados) devem ser 

tratados com sulfonamidas diariamente durante 5-7 dias, um procedimento que costuma ser 

eficaz no controlo da diarreia mas não da excreção de oocistos. 

No caso da citoisosporosiose felina os fármacos de eleição são toltrazuril e diclazuril. 

Nos cães usa-se uma associação de toltrazuril 9mg/kg e emodepsida 0,45 mg/kg , que 

está no mercado para as coinfeçoes de coccídeas e nematodes (31). 

 

2.2.2.5. Diagnóstico laboratorial: 

Durante o período de aleitamento podem se observar oocistos nas fezes mediante a 

técnica de flutuação, a morfologia dos oocistos é representada na tabela abaixo (31). 

Tabela 7. Tabela de morfologia de oocistos de Cytoisospora (adaptado de (31)). 

 Dimensões 

médias (μm) 

Formato Parede 

Cytoisospora spp.   Fina, incolor ou castanha 

Cytoisospora felis 45x33  Ovóide  

Cytoisospora rivolta 26x24 Redondo/oval  

Cytoisospora canis 39x32  Redondo/oval  

Cytoisospora ohiensis 24x20 Redondo/oval  

Cytoisospora burrowsi 21x18 Redondo/oval  
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Figura 14. Oocisto esporulado de Cytoisospora spp. (ampliação de 400x). 

 

Figura 15. Ovo de Toxocara spp. e oocisto esporulado de Cytoisospora spp. (ampliação de 400x). 
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Figura 16. Oocisto não esporulado de Cytoisospora spp. (ampliação de 400x). 

 

2.2.2.6. Prevenção: 

O alojamento dos animais deve manter se limpo e seco, através da remoção diária da 

matéria fecal, e as superfícies como pisos e paredes devem ser desinfetadas regularmente. Os 

oocistos são altamente resistentes, porém podem ser destruídos através de vapor de água a alta 

pressão e desinfetantes à base de amónia (12). 
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2.2.3. Giardia spp. 

Tabela 8. Classificação taxonómica de Giardia (adaptado de (3)). 

 

 

 

 

 

 

Na tabela 8 identificamos taxonomicamente o género Giardia spp. 

 

 

2.2.3.1. Ciclo de vida: 

 

Figura 17. Ciclo de vida de Giardia duodenalis. (adaptado de (34)). 

O ciclo de vida Giardia spp. é direto, havendo transmissão essencialmente por via oral, 

através de alimentos ou água contaminada com os quistos. Estes quistos são eliminados através 

Reino Protozoa 

Filo Fornicata 

Ordem Giardiida 

Família Giardiidae 

Género Giardia 
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das fezes e originam 2 trofozoítos (Figura 17; pontos d e i) (2). Os quistos são resistentes e 

podem sobreviver durante vários meses em água ou no ambiente. Após a ingestão, o trofozoíto 

deixa o quisto no intestino e multiplica-se por fissão binaria longitudinal, permanecendo no 

lume do ID proximal (34). Desta forma, o trofozoíto forma um quisto, ocorrendo reprodução 

assexuada que resulta em 2 trofozoítos dentro do quisto. Os trofozoítos também podem ser 

passados com as fezes, particularmente durante infeções agudas, podendo resultar igualmente 

em transmissão direta do parasita (2). O quisto é o estágio mais frequente em fezes não 

diarreicas (Figura 17; ponto 5). Como os quistos são infetantes quando passados nas fezes ou 

pouco depois, a transmissão de pessoa para pessoa é possível (34). Embora os trofozoítos 

também podem passar, especialmente em fezes diarreicas, são incapazes de causar infeção a 

médio prazo, pois morrem de seguida (22). Os animais jovens com ou sem presença de diarreia 

tendem a estar infetados com Giardia spp. e podem disseminar os oocistos por todo o ambiente 

(35). 

O período de pré-patência do parasita é de 4-16 dias e o período de patência pode ser de 

várias semanas a meses (31). 

 

2.2.3.2. Distribuição: 

Giardia spp. são protozoários flagelados em forma de lágrima que contém duas formas 

evolutivas: o trofozoíto e o quisto (36). Todos os outros flagelados intestinais são encontrados 

no ceco e no cólon, mas estes parasitam o ID (22). 

Apresentam uma distribuição universal (37), infetando e afetando mamíferos, aves e 

anfíbios. A espécie, Giardia duodenalis, (Giardia lamblia ou Giardia intestinalis) afeta 

mamíferos domésticos e selvagens (incluindo humanos) (2). Esta espécie agrupa atualmente 

genótipos (“assemblages”) de A a G, segundo a especificidade de hospedeiro. Os genótipos C 

e D foram isolados de amostras de fezes caninas, enquanto o F de amostras de felinos e outros 

animais. O genótipo A foi descrito em cães e gatos, mas são raras as evidências do genótipo B. 

Os genótipo A e B são os que infetam o homem (31). 

 

2.2.3.3. Sinais clínicos: 

Geralmente, as manifestações clínicas são diarreia persistente resultado de uma má 

absorção intestinal, sendo que pode começar logo após 5 dias a exposição à infeção. Os quistos 

aparecem nas fezes após uma ou duas semanas da infeção. 
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A infeção por Giardia spp. em seres humanos pode ser inaparente ou pode causar 

enterite grave (22). 

As infeções podem causar atrofia e hiperplasia das criptas do intestino, resultando assim 

numa diminuição da superfície absorvente do ID. Desta forma, a absorção de glicose, água e 

sódio é dificultada, havendo uma diminuição da atividade das dissacaridases (2). 

 

2.2.3.4. Tratamento: 

Para a giardiose utiliza-se normalmente fenbendazol 50 mg/kg, SID, durante 5 dias  (31) 

na mesma dose utilizada para outros parasitas gastrointestinais. Também se pode associar 

febantel-pirantel-praziquantel  (37,8 mg/kg, 7,56 mg/kg, 7,56 mg/kg, respetivamente) durante 

3 dias, com eliminação de quistos da maioria dos cães (38). É também utilizado o metronidazol 

para tratamento. 

Muitas vezes o tratamento não é eficaz devido a frequentes reinfeções e coinfeções com 

outros agentes doenças e, desta forma, por vezes não se consegue beneficiar adequadamente do 

tratamento antiparasitário (31). 

O controlo da infeção por Giardia envolve a prevenção da contaminação fecal dos 

suprimentos de água e saneamento e a desinfeção do meio ambiente com lisol (2% a 5%), 

esterinol (1%) ou cloro (hipoclorito de sódio, a 1%) (22). 

 

2.2.3.5. Diagnóstico laboratorial: 

Os trofozoítos de Giardia spp. podem ser visualizados através de esfregaços diretos de 

fezes diarreicas, do método da flutuação fecal (neste caso tendem a encolher e a tornar-se 

distorcidos). Os quistos aparecem normalmente na forma ovoide ou elipsoide , quando imaturos 

apresentam 2 núcleos, quando maduros tem 4 núcleos. A sua forma é muito semelhante a uma 

“cara de palhaço”. Como a sua expulsão é intermitente, deve-se realizar três exames fecais num 

período de 7-10 dias (2). 
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Figura 18. Giardia spp. (ampliação de 400x). 

Podem ainda ser observados através de microscopia de contraste e “kits” rápidos de 

deteção de coproantigénios com base em técnicas de ELISA. 

 

2.2.3.6. Prevenção: 

É necessário como medida de prevenção manter o alojamento limpo e seco com 

remoção diária da matéria fecal e desinfeção dos pisos. Os quistos são muito sensíveis ao 

amónio quaternário presente na maioria dos desinfetantes comuns, porém são muito resistentes 

ao cloro (12). 
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2.3 Cestodes 

2.3.1. Dipylidium caninum 

Tabela 9. Classificação taxonómica de Dipylidium (adaptado de (3)) 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela 9 identificamos taxonomicamente o género Dipylidium spp. 

2.3.1.1. Ciclo de vida: 

 

Figura 19. Ciclo de vida de Dypilidium caninum (adaptado de (39)). 

As proglótides gravídicas vêm para o exterior ou emergem da região perianal do 

hospedeiro definitivo (Figura 19; ponto 1). Cada proglótide contém vários ovos nas chamadas 

cápsulas ovíferas (Figura 19; ponto 2).  Por vezes, quando há rutura das proglótides, os ovos 

ficam livres nas fezes. Após a ingestão de um ovo pelo hospedeiro intermediário (pulga ou 

piolho), uma oncosfera é libertada no intestino da pulga, esta penetra na parede intestinal 

Reino Animalia 

Filo Platyhelminthes 

Classe Cestoda 

Ordem Cyclophyllidea 

Família Dilepididae 

Género Dipylidium 
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invadindo o hemocelo do inseto e desenvolve uma larva cisticercoide (Figura 19; ponto 3). A 

larva desenvolve-se transformando-se em adulto e assim a pulga ou o piolho transportam a larva 

cisticercóide infetante (Figura 19; ponto 4). O hospedeiro definitivo infeta-se ingerindo o inseto 

infetado. Os seres humanos podem adquirir infeção ingerindo também a pulga ou o piolho 

infetado por cisticercóides. As crianças são mais provavelmente atingidas do que os seres 

humanos adultos. No ID do hospedeiro definitivo a larva cisticercóide desenvolve-se até 

cestode adulto, que atinge a maturidade 1 mês após a infeção (Figura 19; ponto 8). Os adultos 

podem medir até 60 cm de comprimento e estão presos ao ID através do seu escólex (39). 

O período de pré-patência é geralmmente de 3 semanas (9). 

 

2.3.1.2. Distribuição: 

É encontrado por todo o mundo, sendo o cestode mais frequente em cães. A infeção dá-

se pela ingestão de pulgas com larvas cisticercóides pelos cães (40). 

 

2.3.1.3. Sinais clínicos: 

Normalmente não há outros sinais clínicos além de, ligeiro prurido na zona perianal (2). 

 

2.3.1.4. Tratamento: 

Vários cestocidas podem ser utilizados para o tratamento, sendo eles: benzimidazóis, 

niclosamida,  praziquantel e epsiprantel (12). 

O tratamento é realizado essencialmente, utilizando praziquantel ou epsiprantel 

enquanto a prevenção se baseia no controlo mais apertado de pulgas e piolhos . 

No caso do praziquantel podemos utilizar em dose única de 5 mg-kg por via oral ou de 

10 mg-kg em formulações de aplicação tópica, absorção transcutâneas e distribuição sistémica 

(“spot-on” – solução para unção puntiforme), isto tem um efeito em todos os cestodes presentes, 

incluindo Echinococcus spp. Podemos também utilizar niclosamida em dose única de 80 mg-

kg. 

O oxfendazol também pode ser utilizado em suspensão bebível numa dose de 11,3 

mg/kg/dia durante 3 dias, sendo também eficaz contra cestodes do género Taenia (12). 

 

2.3.1.5. Diagnóstico laboratorial: 

As proglótides gravídicas quando se soltam podem parecer grãos de arroz nas fezes. Os 

ovos são detetados através do método da flutuação. 
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Figura 20. Ovo de Dypilidium caninum. (ampliação de 400x).  
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3.Enquadramento geral: 

Os cães e os gatos são animais domésticos que residem rotineiramente no mesmo 

domicílio que os seus donos em todo o mundo (41). 

Sendo carnívoros, são hospedeiros definitivos (podendo também ser reservatórios) de 

mais de 60 parasitas zoonóticos. A presença dos animais em contacto próximo com as pessoas 

constitui um risco de infeção, especialmente para crianças, devido à maior exposição dos 

animais ao contacto com o solo contaminado contendo ovos de parasitas ou quistos (8). 

Desta forma, é necessário um maior controlo dos animais de companhia no que se refere 

à desparasitação dos mesmos, no Anexo B , apresento os custos aproximados anuais dos 

tratamentos antiparasitários. 
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4. Objetivos 

• Acompanhar a atividade do laboratório veterinário INNO, com ênfase nas análises 

parasitológicas; 

• Avaliar a frequência de diferentes parasitas gastrointestinais, apartir das análises 

efetuadas durante o período de estágio; 

• Reconhecer o caráter zoonótico dos parasitas detetados; 

• Verificar potenciais associações entre o tipo de amostra recolhida e a presença de 

parasitas; 

• Contribuir para uma maior eficácia das ações de desparasitação. 
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5. Componente experimental – Materiais e métodos 

As amostras foram recebidas de setembro 2017 a dezembro 2017 no laboratório INNO, 

sendo maioritariamente provenientes de animais de companhia de 16 distritos de Portugal 

continental e da Região Autónoma da Madeira, não havendo amostras de Évora, Bragança e 

Açores. 

Este trabalho foi realizado com recolhas de apenas uma amostra fecal de 1 dia ou três 

amostras fecais de 3 dias consecutivos. 

5.1. Colheita, transporte e armazenamento das amostras 

As amostras fecais foram recolhidas pelos proprietários ou médico veterinários sendo 

que após rececionadas no laboratório ficaram em refrigeração (a uma temperatura de 4 oC). As 

amostras rececionadas eram processadas no próprio dia ou no dia seguinte ao da chegada ao 

laboratório. 

5.2. Técnicas laboratoriais utilizadas para análise de amostras 

5.2.1. Exame macroscópico 

Após as amostras serem identificadas eram processadas. A primeira etapa do 

processamento é um exame macroscópico (a olho nu), permitindo observar possíveis parasitas 

adultos ou os seus fragmentos, como no caso de nematodes e cestodes. Era também observada 

a sua consistência classificando-se como moldadas, moldadas ligeiramente pastosas, pastosas, 

com diarreia pastosa, diarreia mucosa ou diarreia líquida. Por fim verificava-se a existência de 

material estranho como pelos, palha, sangue ou alimento. 

5.2.2. Método de Willis 

A técnica de flutuação (método de Willis) utilizada no laboratório é complementada 

com uma centrifugação, Zajac e Conboy (42) mencionam que através da centrifugação se 

concentram mais os ovos de parasitas. Isto é extremamente útil no caso de infeções com baixa 

carga parasitária.  

O princípio associado a esta técnica assenta na baixa densidade do material parasitário 

em comparação com o da solução da flutuação,  o que permite a ascensão do material parasitário 

para análise (42). 
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A técnica é realizada com diversos passos, sendo eles: 

1- Realizar a solução de sulfato de zinco a 45% (colocar 225 gramas de sulfato de zinco 

em pó num gobelé e encher o mesmo até a marca de 500 ml com água destilada) 

2- Colocar solução de sulfato de zinco a 45% num gobelé (ou copo de precipitação) até à 

marca de 20 ml (Figura 22); 

3- Colocar uma amostra de fezes no gobelé e agitar (Figura 23); 

4- Passar as fezes com o sulfato de zinco para um tubo tipo “Falcon” (Figura 24); 

5- Levar a centrifugar a 1500rpm durante 5 minutos (Figura 25); 

6- Após centrifugação encher o Falcon até fazer um menisco convexo (Figura 28); 

7- Colocar a lamela por cima e esperar 15 minutos (Figura 29); 

8- Colocar uma gota de lugol numa lâmina previamente identificada e colocar a lamela por 

cima (Figura 30): 

9- Observar ao microscópio, passando de ampliações menores para maiores (40 

<100<400); 
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Figura 21. Material para técnica de flutuação. 

 

Figura 22. Gobelé com 20 ml de sulfato de 

zinco. 

 

Figura 23. Gobelé com a amostra em 20 ml. 

 

Figura 24. Tubo “falcon” com filtração das 

partículas maiores da amostra. 
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Figura 25. Centrifugação das amostras. 

 

Figura 26. Após a centrifugação. 

 

Figura 27. Observação do sedimento da amostra. 

 

Figura 28. Formação do menisco convexo. 
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Figura 29. Repouso de 15 minutos da lamela 

 

Figura 30. Lâmina com lugol pronta para 

observação 

  

5.2.3. Contagem em câmara de Mc-Master 

A câmara de Mc Master foi utilizada apenas para pesquisa e contagem de ovos por 

grama de fezes de estrongilídeos em equinos, quando a técnica descrita acima (Willis) era 

positiva. As fezes devem ser recolhidas diretamente do reto do animal para evitar a 

contaminação dos nematodes de vida livre presentes no ambiente (43). 

Era realizada da seguinte forma: 

-Retira-se 4 gramas de fezes (recolha localizada sempre na parte interna das fezes); 

- Coloca-se as 4gramas de fezes num gobelé com 25 ml de sulfato de zinco; 

- Mistura-se com uma vareta;  

- Coloca-se a mistura num Falcon; 

-Agita-se usando um movimento repetitivo de rotação de 180 º; 

- Retira-se a parte superficial do líquido e coloca-se na câmara de Mc-Master a 

repousar 5 minutos e observa-se ao microscópio, numa ampliação de 100x. 
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Figura 31. Colocação do sobrenadante na câmara de Mc-Master (adaptado de (44)). 

 

O cálculo dos ovos por grama de fezes, é depois realizado aplicando a fórmula: (43) 

𝑜𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑧𝑒𝑠 =
(𝑜𝑣𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝐴 + 𝑜𝑣𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝐵)

2
x 100 

 

5.2.4. Técnica de Baermann 

A técnica de Baermann consiste na observação de larvas de nematodes do primeiro 

estádio larvar (L1), causadores de infeções respiratórias (45). Para a realização deste 

procedimento utilizamos amostras fecais, sendo necessário e importante utilizar fezes frescas 

para evitar assim a interferência de larvas que possam eclodir de ovos presentes nas amostras, 

como estrongilídeos e ancilostomatídeos a ser confundidas com as larvas pulmonares (42). 
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Tabela 10. Principais parasitas encontrados na técnica de Baermann (adaptado de (45)).  

Hospedeiro Parasita Localização 

dos adultos 

Características da 

larva 

Distribuição 

Gato Aelurostrongylus 

abstrusus 

Bronquíolos 

terminais e 

ductos 

alveolares 

360-400 µm, porção 

terminal torcida em 

forma de “s”; 

 apresenta espinha 

acessória. 

Em todo o 

mundo 

Cão Strongyloides 

stercoralis 

ID 150-390 µm, porção 

terminal lisa; 

primórdio genital 

proeminente 

Em todo o 

mundo 

Cão Crenosoma vulpis Bronquíolos 264-340 µm, porção 

terminal com ligeira 

deflexão, mas sem 

torção ou espinha 

Canadá e 

Europa 

Cão Angiostrongylus 

vasorum 

Artérias 

pulmonares 

e coração 

direito 

340-399 µm, porção 

terminal semelhante a 

Aelurostrongylus spp. 

Europa, Canadá 

 

Esta técnica é utilizada com a utilização de um aparelho de Baermann (Figura 32), de 

acordo com o seguinte procedimento: 

- Montagem do aparelho de Baermann; 

- Coloca-se uma porção de fezes do tamanho de uma noz, envolvida em gaze; 

- Coloca-se água a uma temperatura de 37ºC no aparelho de Baermann com ajuda 

de um gobelé; 

- As fezes envolvidas pela gaze são colocadas em cima do funil do aparelho de 

Baermann e ficam em repouso 8 horas; 
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- Após as 8 h tira-se as 2-3 primeiras gotas do aparelho de Baermann diretamente 

para 2 lâminas, coloca-se uma lamela em cima e observa-se ao microscópio em 

ampliações ascendentes de 40x<100x<400x. 

 

Figura 32. Aparelho de Baermann (esquema) (adaptado de (46)). 

 

5.2.5. Técnica de Ziehl- Neelsen modificada 

Nas amostras para pesquisa de Cryptosporidium e Giardia, era realizada a seguinte 

técnica: 

1- Efetuar o esfregaço (diretamente das fezes); 

2- Deixar secar ao ar;  

3- Fixar no metanol durante 3 minutos; 

4- Colocar fucsina básica líquida durante 15 a 20 minutos; 

5- Lavar com água corrente; 

6- Mergulhar em acido acético glacial durante 15-20 segundos; 

7- Passar por água da torneira; 

8- Adicionar na lâmina verde de malaquite e deixar repousar durante 30-60 

segundos; 

9- Passar bem por água e deixar secar ao ar; 

10- Visualizar a lâmina com as objetivas de 40x e 100x.  
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Como os resultados foram sempre negativos, ensaiámos uma modificação à técnica 

instituída no laboratório. Através, desta alteração, conseguimos observar um resultado positivo 

num animal PCR positivo. 

- Preparar o esfregaço com fezes frescas ou preservadas; 

-Deixar secar a temperatura ambiente; 

- Corar com fucsina-fenicada, aquecendo a lâmina até a emissão de vapores por 5 

minutos, sem deixar o corante secar; 

-Escorrer o corante e lavar com água corrente; 

-Descorar com aplicação de solução álcool-ácida; 

- Lavar em água corrente;  

- Contracorar com azul de metileno durante 1 minuto; 

- Lavar em água corrente; 

- Secar ao ar; 

- Examinar a lâmina ao microscópio, com as ampliações de 40x e 100x.  
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Análise de dados 

Os resultados obtidos foram organizados em tabelas no software Microsoft Office Excel 2017. 

5.3. Resultados 

Neste estágio realizei essencialmente 3 técnicas-base na área da Parasitologia , sendo 

elas a técnica da flutuação para pesquisa de oocistos de coccídeas e ovos de helmintes, pesquisa 

de Crypstosporidium e Giardia através da técnica de Ziehl-Neelsen modificada, e a técnica de 

Baermann, para a pesquisa de parasitas pulmonares, sendo que a análise que foi realizada com 

maior frequência (86%) foi a técnica de flutuação simples acompanhada de centrifugação 

(Gráfico 1). 

Dentro da técnica de flutuação simples, podemos observar que 62% das nossas amostras 

eram da espécie canina, 34% da espécie felina e 4% de outras espécies (Gráfico 2). 

A técnica de Ziehl-Neelsen modificada foi realizada 28 vezes, porém todas as amostras 

deram resultados negativos. Não obstante, as amostras distribuíram-se em cerca de 68% na 

espécie canina e 32% na espécie felina (Gráfico 3). 

No caso da técnica de Baermann foram apenas processadas 8 amostras sendo que 62% 

corresponderam a amostras da espécie canina e 38% a espécie felina (Gráfico 4). 

 

 

Gráfico 1. Distribuição da frequência das técnicas utilizadas 

86%

3% 11%

Frequência das técnicas utilizadas

Técnica da Flutuação Técnica de Baermann Técnica de Ziehl-Neelsen modificada
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Gráfico 2. Percentagem de espécies que realizaram a técnica da flutuação. 

 

Gráfico 3.Percentagem de espécies que realizaram a técnica de Ziehl-Neelsen. 
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Gráfico 4. Percentagem de espécies que realizam a técnica de Baermann. 

 

5.3.1. Resultados gerais de infeções globais 

Todos os dados experimentais estão presentes no Anexo C. 

5.3.1.1. Método de Willis 

As amostras foram recolhidas de diversos distritos. Na Figura 33, apresento a 

distribuição por distrito das amostras recolhidas em canídeos, e na Figura 34 apresento a 

distribuição das amostras recolhidas em felídeos. 

O Gráfico 5 e Gráfico 6  mostram em percentagem as amostras positivas tanto para o 

exame de 1 dia de recolha como de 3 dias de recolha.  
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Figura 33- Distribuição das amostras processadas na técnica da flutuação em Portugal canídeos. VC-Viana do 

Castelo(3); BR- Braga(15); VR- Vila Real(3); BRG- Bragança(0); PT-Porto(63); VI- Viseu(3); AV- Aveiro(11); 

GU- Guarda(1); COI-Coimbra(4); CB-Castelo Branco(1); LEI- Leiria(8); SAN- Santarém(3); PORT- 

Portalegre(1); LIS-Lisboa(5); SET- Setúbal(4); EV-Évora(0); BE-Beja(1); FA-Faro(4). 
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Figura 34- Distribuição das amostras processadas na técnica de flutuação em Portugal em felinos. VC-Viana do 

Castelo(2); BR- Braga(15); VR- Vila Real(2); BRG- Bragança(0); PT-Porto(30); VI- Viseu(2); AV- Aveiro(3); 

GU- Guarda(0); COI-Coimbra(3); CB-Castelo Branco(3); LEI- Leiria(5); SAN- Santarém(1); PORT- 

Portalegre(0); LIS-Lisboa(4); SET- Setúbal(1); EV-Évora(0); BE-Beja(0); FA-Faro(2). 
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Gráfico 5. Percentagem de amostras positivas na técnica de flutuação para 1 dia de amostra e 3 dias de amostra 

em canídeos, 7 positivos de 1A para 52 amostras, 21 positivos de 3A para 80 amostras. 

 

 

Gráfico 6. Percentagem de amostras positivas na técnica da flutuação para 1 dia de amostra e 3 dias de amostra 

em felídeos, 5 positivos de 1A para 44 amostras, 3 positivos de 3A para 29 amostras. 
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Para a técnica da flutuação dividimos os resultados em dois grandes grupos. O primeiro 

grupo com uma análise de amostras de apenas 1 dia de recolha. 

Neste grupo obtive 15 amostras positivas contra 89 negativas (16,8%), sendo que a 

análise foi realizada a 52 amostras de espécie canina das quais 7 eram positivas (13,5%) e 44 

amostras de espécie felina nas quais 5 eram positivas (11,4%).  

No caso dos cães, a maioria das 7 amostras positivas (71,4%) era do distrito do Porto. 

 Existiram, assim, 3 amostras positivas para Cytoisospora spp., 2 para T. canis e 1 para 

Giardia spp. e 1 para T. vulpis (Tabela 11). No Gráfico 7 apresento estes valores em 

percentagem. 

No caso da espécie felina obtive 5 amostras positivas, tendo 3 amostras T. leonina, 1 

amostra Cytoisospora spp. e 1 D. caninum (Tabela 12). No Gráfico 8 apresento estes valores em 

percentagem. 

 

Tabela 11. Tabela de resultados positivos exame de 1 dia de amostra em canídeos. 

Espécie de Parasita Resultado Distrito 

Cystoisospora spp. Positivo Porto 

Toxocara canis Positivo Guarda 

Cystoisospora spp. Positivo Aveiro 

Giardia spp. Positivo Porto 

Cystoisospora spp. Positivo Porto 

Trichuris vulpis Positivo Porto 

Toxocara canis Positivo Porto 

 

 

Gráfico 7. Percentagem de parasitas presentes no exame de 1 amostra de fezes. 
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Tabela 12.Tabela de resultados positivos no exame de 1 dia de amostra em felídeos. 

Espécie de parasita Resultado Distrito 

Toxascaris leonina Positivo Braga 

Toxascaris leonina Positivo Porto 

Toxascaris leonina Positivo Braga 

Dipylidium caninum Positivo Porto 

Cystoisospora spp. Positivo Viseu 

 

 

 

Gráfico 8. Percentagem de parasitas presentes nas amostras de 1 dia da espécie felina. 
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Tabela 13) e em felídeos um total de 29 amostras com 3 amostras positivas(Tabela 14). 

Nas 21 amostras positivas de canídeos em termo de distrito podemos visualizar que são, 

em termos absolutos, mais frequentes no Norte de Portugal (essencialmente Porto e Braga). 

Sendo os positivos 7 de T. canis, 5 de Giardia spp., 4 de Cytoisospora spp., 2 A. caninum e 1 

de T. vulpis, estes valores são apresentados em percentagem no Gráfico 9. Duas das amostras 

continham Saccharomycopsis spp., mas não são relevantes para o nosso estudo. 

Nas 3 amostras positivas de felídeos em termos de distrito não podemos estabelecer uma 

comparação, pois não temos amostra suficiente, contudo duas delas são do Porto. Quanto ao 

parasita presente, temos 2 amostras positivas para Cytoisospora spp. e 1 amostra positiva para 

T. leonina, estes valores estão apresentados em percentagem no Gráfico 10. 

 

Gráfico 9. Percentagem de parasitas presentes no exame de 3 amostras em canídeos. 
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Gráfico 10. Percentagem de parasitas presentes nas amostras de 3 dias em felídeos. 
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Tabela 13. Tabela de resultados positivos no exame de 3 amostras em canídeos. 

Espécie de Parasita Resultado Distrito 

Toxocara canis Positivo Porto 

Giardia spp. Positivo Porto 

Toxocara canis Positivo Braga 

Trichuris vulpis Positivo Aveiro 

Cytoisospora spp. Positivo Leiria 

Toxocara canis Positivo Braga 

Ancylostoma caninum Positivo Aveiro 

Cytoisospora spp. Positivo Porto 

Cytoisospora spp. Positivo Porto 

Toxocara canis Positivo Porto 

Toxocara canis Positivo Leiria 

Ancylostoma caninum Positivo Porto 

Cytoisospora spp. Positivo Porto 

Toxocara canis Positivo Porto 

Giardia spp. Positivo Porto 

Toxocara canis Positivo Porto 

Giardia spp. Positivo Braga 

Giardia spp. Positivo Braga 

Giardia spp. Positivo Leiria 

 

 

Tabela 14.Tabela de resultados positivos no exame de 3 amostras em felídeos. 

Espécie de parasita Resultado Distrito 

Toxascaris leonina Positivo Porto 

Cytoisospora spp. Positivo Faro 

Cystoisospora spp. Positivo Porto 
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Figura 35. Mapa de Portugal com os positivos para 3 amostras em canídeos. VC-Viana do Castelo; BR- Braga; 

VR- Vila Real; BRG- Bragança; PT-Porto; VI- Viseu; AV- Aveiro; GU- Guarda; COI-Coimbra; CB-Castelo 

Branco; LEI- Leiria; SAN- Santarém; PORT- Portalegre; LIS-Lisboa; SET- Setúbal; EV-Évora; BE-Beja; FA-

Faro. 
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5.1.3.2. Técnica de Baermann 

No caso da técnica de Baermann para a pesquisa de parasitas pulmonares processámos 

8 amostras fecais, tendo sido negativo o resultado para todas elas. 

Tabela 15. Resultados da técnica de Baermann 

- Total Percentagem 

Total de amostras 8 - 

Total de positivos 0 0% 

Total de negativos 8 100% 

 

5.1.3.3. Técnica de Zielh Nielsen modificado: 

Na técnica de Ziehl-Neelsen modificado para a pesquisa de Cryptosporidium spp. e 

Giardia spp., processamos 28 amostras, sendo todas elas negativas. 

Tabela 16. Taxa de incidência da técnica de Ziehl-Neelsen 

- Total Percentagem 

Total de amostras 28 - 

Total de positivos 0 0,00% 

Total de negativos 28 100,00% 
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6. Discussão 

 

No âmbito das atividades descritas nesta dissertação, foram processadas 250 amostras 

das espécies canina, felina e outras (bovina, aviária e exóticas), sendo que 8% dos felinos, 21% 

dos canídeos e 1,2% das outras espécies tiveram um resultado positivo. 

Os resultados foram divididos com base nas três técnicas utilizadas, ou seja, técnica da 

flutuação (acompanhada de centrifugação), técnica Ziehl-Neelsen para pesquisa de 

Cryptosporidium e Giardia, e técnica de Baermann para a pesquisa de parasitas pulmonares. 

Estas técnicas têm especificidade ótima. Portanto, quando encontramos um resultado positivo 

confiamos no mesmo, mas, a sua sensibilidade não é elevada. Não obstante, a sensibilidade 

pode aumentar quando se analisa mais do que uma amostra do mesmo animal.   

Como a técnica da flutuação (acompanhada de centrifugação) foi aquela que teve uma 

maior proporção de amostras (ou seja, 86%) e proporcionou 15,6% de resultados positivos, 

dividi a mesma em exames de 1 dia de recolha e de 3 dias de recolha consecutivos. 

A técnica da flutuação é geralmente a mais utilizada, pois é uma técnica de base de 

rastreio de infeções parasitárias, sendo uma técnica simples e fácil de executar, 

proporcionando resultados mais rapidamente do que as outras, além de ser ainda mais barata. 

Comparei a técnica da flutuação com a recolha de 1 amostra versus 3 amostras, pois 

enquanto na recolha de 1 dia / 1 amostra a amostra pode ser menor há maior probabilidade de 

erro e ainda a presença do parasita pode passar indetetável. A recolha de 3 dias consecutivos 

permite testar o tratamento de um antiparasitário, há maior quantidade de amostra e logo 

maior probabilidade de detetar o parasita, pois há maior probabilidade relativa de o mesmo 

estar presente. 

Pode verificar que os animais com maior frequência de infeções parasitárias foram os 

cães. Esta circunstância, pode justificar-se, pelo simples facto de os, animais da espécie 

canina estarem mais frequentemente no exterior do que os da espécie felina, tendo assim uma 

maior probabilidade de contacto com as formas parasitárias presentes no ambiente. 

Além disso, a maioria das amostras processadas são amostras da região Norte de 

Portugal.  Isto aconteceu, provavelmente, pelo facto de o laboratório estar sediado no Norte 

de Portugal. 
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No caso das amostras de 1 dia em canídeos, obtive um resultado de 42,9% positivos 

para Cytoisospora spp., 28,6% para T. canis, 14,3% para Giardia spp. e 14,3% para T. vulpis. 

No caso dos felídeos, obtive 60% de positivos para T. leonina, 20% para D. caninum e 

20% para Cytoisospora spp. 

No caso das amostras de 3 dias em canídeos obtive um resultado de 33,3% positivos 

para T. canis, 23,8% para Giardia spp. e 19% para Cytoisospora spp. No caso dos felídeos, 

33,3% dos animais positivos estavam infetados por T. leonina e 66,7% por Cytoisospora spp. 

Estudos realizados em zonas limitadas de Portugal, indicam-nos também percentagens 

semelhantes. 

Em 2015, em animais de canis do distrito de Beja obteve-se 63% de positivos, 33% 

para Giardia spp., 25% para Ancylostomatidae, 12% para Cryptosporidium spp., 8% para 

Cystoisospora spp., 6% para T. leonina, 4% para T. canis, 2,5% para Taeniidae, 2% para T. 

vulpis, pode-se verificar que estas percentagens são superiores as do estudo desta dissertação 

(10). 

Entre o período de 2013-2014 num estudo efetuado através de amostras de canis 

municipais obteve-se 25% de animais positivos para parasitas gastrointestinais (5). Já em cães 

acompanhados num centro médico-veterinário na região do Grande Porto 33,7% dos canídeos 

positivos, sendo que 15,5% estavam infetados com Giardia spp., seguido de 13,5% com 

C.canis, e 7,8% com T.canis (47).Estas prevalências já se aproximam um pouco mais do 

nosso estudo. 

Num estudo efetuado em Beja através de fezes recolhidas em espaços públicos obteve-

se 8,5% de animais infetados com Giardia spp. (48). Neste caso a prevalência de Giardia foi 

muito inferior àquela encontrada no nosso estudo. Estes resultados podem ser devidos ao 

facto de o clima do Norte de Portugal ser diferente do Centro/Sul, o que terá influência no 

desenvolvimento da Giardia spp..  

Num estudo efetuado em Lisboa com uma população de gatos vadios obteve-se 90,7% 

(49) de animais positivos. Esta prevalência de positivos é quase 100% sendo assim muito 

díspar da nossa. Uma justificação possível, é o facto de os animais do estudo efetuado em 

Lisboa terem sido animais de rua, enquanto que os do nosso estudo foram animais com 

proprietários, e estes normalmente são mais cuidadosos e promovem a desparasitação dos 

mesmos. 
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Em 2010 , ainda em Lisboa realizou-se um estudo em vários canis da cidade e obteve-

se uma prevalência de 24,6% de animais positivos com parasitas gastrointestinais (26).  

Num outro estudo realizado através de um programa de captura, castração e libertação 

de gatos para a natureza desenvolvido em 2014-2017, para examinar a prevalência de 

parasitas zoonóticos, em gatos selvagens que viviam em áreas urbanas do centro de Espanha, 

foram testados 263 animais e detetou-se 29,2% positivos para endoparasitas, essencialmente 

com uma moderada prevalência de cestodes 12,9% e 11,7 % de infeção por T. cati. (50). 

Num estudo realizado em Córdova e publicado em 2007 obteve-se uma prevalência de 

71,3% de animais infetados. Estes eram, animais de rua e de canil, sendo os métodos 

utilizados de coprologia (1500 amostras) e necropsia (300). Rejeitando as amostras obtidas 

por necropsia houve uma prevalência de 68,5% de animais parasitados, enquanto para a 

necropsia a prevalência foi de 85,7%.  Podemos assim verificar que a necropsia poderá ter 

maior sensibilidade que as técnicas coprológicas utilizadas, descritas neste relatório (51). 

No centro de Itália, realizou-se um estudo com 239 cães e 81 gatos, sendo que 36 dos 

cães e 20 dos gatos estavam infetados por nematodes. Sendo a maior prevalência a nível canino 

a de Toxocara canis 13% e no caso dos felídeos Toxocara cati 22,2%. Estas prevalências são 

um pouco mais aproximadas com o estudo do nosso relatório, pois o estudo realizado em Itália 

tem como amostragem animais com proprietários tal como o nosso relatório, e Itália a nível de 

condições climatéricas é semelhante ao nosso país (52). 

Num estudo retrospetivo de uma amostragem de 8560 gatos e 24677 cães entre janeiro 

de 2003- dezembro de 2010 na Alemanha obteve-se um total de 30,4% de canídeos e 22,8% 

de felídeos infetados com endoparasitas. Revelando uma maior prevalência para Giardia spp 

18,6%, nos canídeos e 12,6% para gatos. Na presente dissertação podemos verificar que a 

prevalência de Giardia obtida nos canídeos aproxima-se da nossa, no entanto nos felídeos não, 

podemos justificar esta afirmação pelo facto de a nossa amostragem ser muito inferior a 

realizada na Alemanha (53). 

Nesta dissertação, como são animais acompanhados por centros médico-veterinários, a 

frequência de parasitas é no geral inferior as dos estudos realizados anteriormente e por isso, 

temos percentagens de positivos mais baixas.  

Na técnica de Cryptosporidium foram processadas 28 amostras, sendo todas negativas, 

de acordo com um estudo realizado em 2013, podemos observar que a percentagem de 

positivos de Cryptosporidium no distrito de Bragança foi superior à nossa. Porém, o método 
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laboratorial de processamento da amostra utilizado foi imunofluorescência direta com recurso 

ao kit Crypto / Giardia Cel® , Cellabs©, isto pode justificar o porque do nosso resultado 

sempre negativo (54). 

A nível de Giardia realizou-se um estudo por toda a Europa porém não se utilizaram 

os métodos descritos neste relatório, mas sim um IDEXX SNAP teste , os resultados são 

baseados numa amostragem de 8685 cães e 4214 gatos, de amostras recolhidas entre 2005-

2006, obtiveram assim 24,78% de canídeos positivos e 20,3% de felídeos positivos, contudo 

como no nosso relatório não realizamos este tipo de processamento e a nossa amostragem foi 

baixa não podemos estabelecer uma comparação (55). 

Na técnica de Baermann processamos 8 amostras, sendo todas negativas. Neste, caso 

tenho uma quantidade de amostragem muito baixa, pelo que seria necessário aumentar a 

amostra para conseguirmos estabelecer alguma comparação com dados de outros estudos. 

Podemos verificar que na maioria dos estudos há uma elevada prevalência de 

nematodes e protozoários. A infeção entre hospedeiros definitivos nestas classes de parasitas 

é fácil, pois não há necessidade de um hospedeiro intermediário para concluírem o seu ciclo 

de vida, isto pode justificar as altas prevalências destes. No caso dos protozoários podem 

ainda ser explicadas pelo facto de os princípios ativos utilizados para desparasitação interna 

não terem total eficácia contra os protozoários (56). 
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7. Conclusões 

No âmbito do estágio final de mestrado integrado em Medicina Veterinária, esta 

dissertação reporta o acompanhamento de análises parasitológicas realizadas num laboratório 

de diagnóstico veterinário. Adicionalmente, foram verificadas frequências consideráveis de 

positividade a diferentes endoparasitas, nomeadamente protozoários e helmintes. As amostras 

analisadas eram provenientes de centros de atendimento médico-veterinário, pelo que os 

resultados refletem uma prevalência considerável de infeções mesmo em animais que estão 

sob potencial acompanhamento médico-veterinário. É de referir quer a prevalência poderia ter 

sido ainda superior se os animais analisados tivessem sido provenientes de centros de recolha 

e proteção (vulgo canis).  

Podemos concluir que, tanto no exame de 3 amostras como no de 1 amostra, os 

parasitas mais detetados pertenciam ao género Cytoisospora, seguidos de T. canis e T. 

leonina. 

Os exames de 3 amostras têm maior percentagem de positivos e isso deve-se a uma 

mais elevada sensibilidade proporcionada pela repetição das análises realizadas com amostras 

do mesmo animal, o que se traduz numa maior probabilidade de encontrar os parasitas que 

estejam eventualmente presentes. 

No total das 250 amostras recolhidas cerca de 11,2% dos canídeos e 3,2% dos felinos 

encontravam-se parasitados. No entanto, é difícil transpor os resultados desta amostra para o 

panorama nacional, até porque também estão descritas variações a diversos níveis, por 

exemplo geográficos e, ambientais, entre outros.  

Estando estes animais pré-referenciados por médicos veterinários como suspeitos de 

sofrerem alterações intestinais, é de admitir que a percentagem descrita na presente 

dissertação possa ultrapassar os valores médios na população canina e felina de Portugal. 

 É assim recomendável a continuação de estudos sobre a prevalência de parasitas em 

animais de companhia em Portugal, aumentando a quantidade de amostras, e diversificando a 

origem das mesmas.  

Deve-se também alertar os tutores de animais de companhia, para os perigos a que não 

só os animais, mas também as pessoas estão expostas caso não sejam postas em prática 

medidas de prevenção contra as parasitoses zoonóticas mais frequentes. 



 

72 

 

  



 

73 

 

Bibliografia 

1. Overgaauw P, Knapen F. Veterinary and public health aspects of Toxocara spp. 

Veterinary parasitology. 2013, Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23305972 

2. Ballweber LR. The practical veterinarian. Oxford, UK: Butterworth-Heineman; 2001. 

3. Taylor MA, Coop R, Wall R. Veterinary parasitology, 4th edition. Hoboken, New 

Jersey, USA: Wiley Blackwell; 2005. 

4. Blagburn BL, Dryden MW. Atlas Pfizer de parasitología clínica veterinaria. 

Wilmington, Delaware, USA: The Gloyd Group; 2000. 

5. Félix LIB. Parasitoses gastrointestinais e cardiopulmonares em cães: estudo 

epidemiológico em canis de Portugal Continental. Lisboa, Portugal: Universidade de Lisboa. 

Faculdade de Medicina Veterinária; 2015.  Disponível em: 

https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/8791 

6. CDC (Center for Diseases Control and prevention). Hookworm [online] 2017 

[Consultado em  1 de Abril, 2018]. Disponível em: 

https://www.cdc.gov/dpdx/hookworm/index.html. 

7. Urquhart G, Armour J, Duncan J, Dunn A, Jennings F. Veterinary Parasitology. Harlow, 

UK: Longman white education; 1996. 

8. Sarvi S, Daryani A, Sharif M, Rahimi MT, Kohansal MH, Mirshafiee S, et al. Zoonotic 

intestinal parasites of carnivores: A systematic review in Iran. Veterinary World. 2018;11(1), 

Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5813513/ 

9. ESCCAP (European Scientific Counsel Companion Animal Parasites). Control de 

vermes en perros y gatos. 1. 2014, Consultado em 1 de Março, 2018, Disponivel em: 

https://www.esccap.org/uploads/docs/42ehvnn8_GL1_second_edition_Spanish.pdf 

10. Braga MIFL. Prevalência e sazonalidade de parasitoses gastrointestinais, 

cardiovasculares e hemáticas em cães do distrito de Beja, Portugal: Universidade de Lisboa, 

Faculdade de Medicina Veterinária; 2017.  Disponível em: 

https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/13687 

11. Gama ÁP. Helmintos - Atlas da Parasitologia [online] 2018 [Consultado em  1 de 

Março, 2018]. Disponível em: http://atlasdeparasitologia.blogspot.pt/p/helmintos_20.html. 

12. Beugnet F, Halos L, Guillot J. Textbook of Clinical Parasitology in dogs and cats. 

Zaragoza, España: Servet editorial - Grupo Asis biomedica; 2018. 

13. Basken. Qué son los parásitos intestinales?  [online] 2018 [Consultado em  Abril, 2018]. 

Disponível em: http://www.basken.com.ar/parasitos-intestinales.html  

14. CDC (Center for Diseases Control and prevention) Trichuriasis 2017 [Consultado em  

Maio, 2018]. Disponível em: https://www.cdc.gov/dpdx/trichuriasis/index.html. 

15. Cox FE. Modern parasitology: a textbook of parasitology, 2nd ed. Oxford, UK: 

Blackwell science; 1993. 

16. D. BD, Claire M. Treating Whipworms in the Dog. NAVC Clinician´s Brief.Ask the 

Expert, Disponível em: https://www.cliniciansbrief.com/article/treating-whipworms-dog 

17. CDC (Center for Diseases Control and prevention). Toxocariasis [online] 2017 

[Consultado em  1 de Abril, 2018]. Disponível em: 

https://www.cdc.gov/dpdx/toxocariasis/index.html. 

18. Strube C, Heuer L, Janecek E. Toxocara spp. infections in paratenic hosts. Veterinary 

parasitology. 2013;193(4), Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23312872 

19. Otero D, Alho AM, Nijsse R, Roelfsema J, Overgaauw P, de Carvalho LM. 

Environmental contamination with Toxocara spp. eggs in public parks and playground sandpits 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23305972
https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/8791
https://www.cdc.gov/dpdx/hookworm/index.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5813513/
https://www.esccap.org/uploads/docs/42ehvnn8_GL1_second_edition_Spanish.pdf
https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/13687
http://atlasdeparasitologia.blogspot.pt/p/helmintos_20.html
http://www.basken.com.ar/parasitos-intestinales.html
https://www.cdc.gov/dpdx/trichuriasis/index.html
https://www.cliniciansbrief.com/article/treating-whipworms-dog
https://www.cdc.gov/dpdx/toxocariasis/index.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23312872


 

74 

 

of Greater Lisbon, Portugal. Journal of infection and public health. 2018;11(1), Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28545900 

20. Rubinsky-Elefant PAFC, Leili FNC, Vamilton Álvares Santarém G. Toxocaríase canina 

e humana. Veterinária e Zootecnia. 2009;16(3),  

21. EoL (Encyclopedia of Life). Strongyloides westeri [online] 2018 [Consultado em  28 de 

Fevereiro, 2018]. Disponível em: http://eol.org/pages/5004736/names?all=1. 

22. Bowman DD. Georgis' Parasitology for Veterinarians-E-Book. Oxford, UK: Elsevier 

Health Sciences; 2014. 

23. CDC (Center for Diseases Control and prevention). Cryptosporidiosis [online] 2017 

[Consultado em  1 de Abril, 2018]. Disponível em: 

https://www.cdc.gov/dpdx/cryptosporidiosis/. 

24. CDC (Center for Diseases Control and prevention) Cryptosporidium [online] 2015 

[Consultado em  Abril, 2018]. Disponível em: 

https://www.cdc.gov/parasites/crypto/pathogen.html. 

25. Putignani L, Menichella D. Global Distribution, Public Health and Clinical Impact of 

the Protozoan Pathogen Cryptosporidium. Interdisciplinary Perspectives on Infectious 

Diseases. 2010;2010, Disponível em: http://dx.doi.org/10.1155/2010/753512 

26. Lebre FLdM, Ribeiro C. Rastreio de parasitas gastrintestinais e seu impacto zoonótico 

em cães de canil da cidade de Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade de Medicina 

Veterinária; 2011.  Disponível em: https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/3073 

27. Becker K This Parasite Can Keep Re-Infecting for Up to 6 Months - For You or Your 

Pet [online] 2016 [Consultado em. Disponível em: 

https://healthypets.mercola.com/sites/healthypets/archive/2016/04/24/cryptosporidiosis.aspx. 

28. Juranek DD. Cryptosporidiosis: sources of infection and guidelines for prevention. 

Clinical Infectious Diseases. 1995;21(Supplement_1), Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8547513 

29. Hall J, Simpson JW, Williams DA. BSAVA manual of canine and feline 

gastroenterology. Gloucester, UK: British Small Animal Veterinary Association; 2005. 

30. Moron-Soto M, Gutierrez L, Sumano H, Tapia G, Alcala-Canto Y. Efficacy of 

nitazoxanide to treat natural Giardia infections in dogs. Parasites & vectors. 2017;10(1), 

Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28143543 

31. ESCCAP (European Scientific Counsel Companion Animal Parasites). Control de 

Protozoos Intestinales  en Perros y Gatos 6. 2013, Consultado em 1 de Maio, 2018, Disponivel 

em: 

https://www.esccap.org/uploads/docs/3sbvfy71_ESCCAP_Guide_6_spanish_version_def.pdf 

32. Moreno Gómez M. Análisis coprológicos en perros de parques y jardines de Cáceres: 

Universidad de Extremadura; 2018.  Disponível em: http://dehesa.unex.es/handle/10662/6757 

33. CDC (Center for Diseases Control and prevention) Cystoisosporiasis [online] 2015 

[Consultado em  Abril, 2018]. Disponível em: 

https://www.cdc.gov/parasites/cystoisospora/biology.html. 

34. CDC (Center for Diseases Control and prevention). Giardia [online] 2017 [Consultado 

em  30 de Abril, 2018]. Disponível em: https://www.cdc.gov/parasites/giardia/pathogen.html. 

35. Sommer M, Rupp P, Pietsch M, Kaspar A, Beelitz P. Giardia in a selected population 

of dogs and cats in Germany–diagnostics, coinfections and assemblages. Veterinary 

parasitology. 2018;249, Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29279086 

36. Gillespie SH, Pearson RD. Principles and practice of clinical parasitology. Hoboken, 

New Jersey, USA: John Wiley and sons; 2001. 

37. WHO (World Health Organization). Giardiasis 2018 [Consultado em  1 de Junho, 2018]. 

Disponível em: http://www.who.int/ith/diseases/giardiasis/en/. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28545900
http://eol.org/pages/5004736/names?all=1
https://www.cdc.gov/dpdx/cryptosporidiosis/
https://www.cdc.gov/parasites/crypto/pathogen.html
http://dx.doi.org/10.1155/2010/753512
https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/3073
https://healthypets.mercola.com/sites/healthypets/archive/2016/04/24/cryptosporidiosis.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8547513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28143543
https://www.esccap.org/uploads/docs/3sbvfy71_ESCCAP_Guide_6_spanish_version_def.pdf
http://dehesa.unex.es/handle/10662/6757
https://www.cdc.gov/parasites/cystoisospora/biology.html
https://www.cdc.gov/parasites/giardia/pathogen.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29279086
http://www.who.int/ith/diseases/giardiasis/en/


 

75 

 

38. Payne PA, Ridley RK, Dryden MW, Bathgate C, Milliken GA, Stewart PW. Efficacy 

of a combination febantel-praziquantelpyrantel product, with or without vaccination with a 

commercial Giardia vaccine, for treatment of dogs with naturally occurring giardiasis. Journal 

of the American Veterinary Medical Association. 2002;220(3), Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11829263 

39. CDC (Center for Diseases Control and prevention) Dypilidium [online] 2012 

[Consultado em  Abril, 2018]. Disponível em: 

https://www.cdc.gov/parasites/dipylidium/biology.html. 

40. Wani Z, Allaie I, Shah B, Raies A, Athar H, Junaid S. Dipylidium caninum infection in 

dogs infested with fleas. Journal of parasitic diseases. 2015;39(1), Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4328024/ 

41. Bowman DD, Lucio-Forster A. Cryptosporidiosis and giardiasis in dogs and cats: 

veterinary and public health importance. Experimental parasitology. 2010;124(1), Disponível 

em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19545532 

42. Zajac AM, Conboy GA. Veterinary clinical parasitology. West Sussex, UK: John Wiley 

& Sons; 2012. 

43. Fonseca A. Diagnóstico das helmintoses em ruminantes 2018 [Consultado em  1 de 

Junho 2018]. Disponível em: http://r1.ufrrj.br/adivaldofonseca/wp-

content/uploads/2014/06/2_Tecnica_de_McMaster_e_Coprocultura.pdf. 

44. ProLab. Camara Mcmaster [online] 2018 [Consultado em  1 de Abril, 2018]. Disponível 

em: http://www.pro-lab.com.mx/camara_mc_master_335.html. 

45. Zajac AM, Saleh M. The Baermann test: try this parasitology test in your practice. 

Veterinary medicine. 2013, Disponível em: http://veterinarymedicine.dvm360.com/baermann-

test-try-parasitology-test-your-practice?id=&sk=&date=&pageID=3 

46. Misodor. PARASITOSES INTESTINAIS NA INFÂNCIA [online] 2008 [Consultado 

em  1 de Junho, 2018]. Disponível em: http://www.misodor.com/PARASITOSES.html. 

47. Neves D, Lobo L, Simões PB, Cardoso L. Frequency of intestinal parasites in pet dogs 

from an urban area (Greater Oporto, northern Portugal). Veterinary parasitology. 2014;200(3-

4), Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24433853 

48. Nunes MRF. Rastreio de formas parasitárias em fezes de cães recolhidas em espaços 

públicos na cidade de Beja: Universidade de Lisboa. Faculdade de Medicina Veterinária; 2014.  

Disponível em: https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/7580?locale=en 

49. Waap H, Gomes J, Nunes T. Parasite communities in stray cat populations from Lisbon, 

Portugal. Journal of Helminthology. 2013;88(4), Disponível em: 

https://www.cambridge.org/core/article/parasite-communities-in-stray-cat-populations-from-

lisbon-portugal/B1C959F92DF160B2B4450BCA12DC4DA6 

50. Montoya A, García M, Gálvez R, Checa R, Marino V, Sarquis J, et al. Implications of 

zoonotic and vector-borne parasites to free-roaming cats in central Spain. Veterinary 

Parasitology. 2018;251, Disponível em: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401718300153 

51. Martínez-Moreno FJ, Hernández S, López-Cobos E, Becerra C, Acosta I, Martínez-

Moreno A. Estimation of canine intestinal parasites in Córdoba (Spain) and their risk to public 

health. Veterinary Parasitology. 2007;143(1), Disponível em: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401706004523 

52. Riggio F, Mannella R, Ariti G, Perrucci S. Intestinal and lung parasites in owned dogs 

and cats from central Italy. Veterinary Parasitology. 2013;193(1), Disponível em: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401712006115 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11829263
https://www.cdc.gov/parasites/dipylidium/biology.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4328024/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19545532
http://r1.ufrrj.br/adivaldofonseca/wp-content/uploads/2014/06/2_Tecnica_de_McMaster_e_Coprocultura.pdf
http://r1.ufrrj.br/adivaldofonseca/wp-content/uploads/2014/06/2_Tecnica_de_McMaster_e_Coprocultura.pdf
http://www.pro-lab.com.mx/camara_mc_master_335.html
http://veterinarymedicine.dvm360.com/baermann-test-try-parasitology-test-your-practice?id=&sk=&date=&pageID=3
http://veterinarymedicine.dvm360.com/baermann-test-try-parasitology-test-your-practice?id=&sk=&date=&pageID=3
http://www.misodor.com/PARASITOSES.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24433853
https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/7580?locale=en
https://www.cambridge.org/core/article/parasite-communities-in-stray-cat-populations-from-lisbon-portugal/B1C959F92DF160B2B4450BCA12DC4DA6
https://www.cambridge.org/core/article/parasite-communities-in-stray-cat-populations-from-lisbon-portugal/B1C959F92DF160B2B4450BCA12DC4DA6
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401718300153
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401706004523
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401712006115


 

76 

 

53. Barutzki D, Schaper R. Results of Parasitological Examinations of Faecal Samples from 

Cats and Dogs in Germany between 2003 and 2010. Parasitology Research. 2011;109(1), 

Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00436-011-2402-8 

54. Leal SMF. Prevalência de Cryptosporidium spp. e de Giardia spp. em cães do distrito 

de Bragança, Portugal. Lisboa, Portugal: Universidade de Lisboa. Faculdade de Medicina 

Veterinária; 2015.  Disponível em: https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/8444 

55. Epe C, Rehkter G, Schnieder T, Lorentzen L, Kreienbrock L. Giardia in symptomatic 

dogs and cats in Europe—Results of a European study. Veterinary Parasitology. 2010;173(1), 

Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401710003481 

56. Ferreira FS, Pereira-Baltasar P, Parreira R, Padre L, Vilhena M, Távora Tavira L, et al. 

Intestinal parasites in dogs and cats from the district of Évora, Portugal. Veterinary 

Parasitology. 2011;179(1), Disponível em: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401711001208 

https://doi.org/10.1007/s00436-011-2402-8
https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/8444
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401710003481
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401711001208


 

i 

 

ANEXO A: Tabela de princípios ativos utilizados no tratamento de 

Trichuris spp. 

 

 

 

Tabela de fármacos utilizados para Trichuris spp. adaptado de : 

https://www.cliniciansbrief.com/sites/default/files/sites/cliniciansbrief.com/files/2011JuneCB

AsktheExpertParasitology.pdf Visualizado em Fev 2018 
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ANEXO B: Custos aproximados anuais dos tratamentos 

antiparasitários em diversos países da Europa 

 

 

Fonte: https://www.esccap.org/uploads/news/mjzs390v/img_Treatmentsmap.jpg 
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ANEXO C: Dados Experimentais técnica de flutuação 

Dados experimentais espécie felina 

Nº de Amostras 

(Ambas) 73 

Nº de Amostras 1A 44 

Nº de Amostras 3A 29 

Nº de positivos 1A 5 

Nº de positivos 3A 3 

% positivos 1A 11,4% 

% positivos 3A 10,3% 

  

Contagem 1A 3A 

Toxascaris leonina 3 1 

Dipylidium caninum 1 0 

Cystoisospora spp. 1 2 

   

Percentagem nos positivos 1A 3A 

Toxascaris leonina 60,0% 33,3% 

Dipylidium caninum 20,0% 0,0% 

Cystoisospora spp. 20,0% 66,7% 

 

Dados experimentais espécie canino 

Nº de Amostras (Ambas) 132 

Nº de Amostras 1A 52 

Nº de Amostras 3A 80 

Nº de positivos 1A 7 

Nº de positivos 3A 21 

% positivos 1A 13,5% 

% positivos 3A 26,3% 

  

Contagem 1A 3A 

Toxocara canis 2 7 

Giardia spp. 0 5 

Trichuris vulpis 1 1 

Cystoisospora spp. 0 4 

Saccharomycopsis spp. (Cyniclomyces guttulatus) 0 2 

Ancylostoma caninum 0 2 

 

 

 

    

   



 

vi 

 

   
Percentagem nos positivos 1A 3A 

Toxocara canis 28,6% 33,3% 

Giardia spp. 0,0% 23,8% 

Trichuris vulpis 14,3% 4,8% 

Cystoisospora spp. 0,0% 19,0% 

Saccharomycopsis spp. (Cyniclomyces guttulatus) 0,0% 9,5% 

Ancylostoma caninum 0,0% 9,5% 

 

Dados experimentais outras espécies: 

 

Nº de Amostras (Ambas) 9 

Nº de Amostras 1A 8 

Nº de Amostras 3A 1 

Nº de positivos 1A 3 

Nº de positivos 3A 0 

% positivos 1A 37,5% 

% positivos 3A 0,0% 

 

 


