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Resumo 

As parasitoses gastrointestinais que afetam os canídeos e felídeos assumem um 

importante papel na medida em que apresentam uma distribuição mundial e um impacto 

não só na saúde animal, mas também na saúde pública. Várias zoonoses parasitárias estão 

associadas ao contacto entre o ser humano e os animais de companhia, principalmente 

cães e gatos. 

O presente estudo teve como objetivo principal determinar a prevalência de 

infeção por protozoários gastrointestinais nos animais de companhia da região de Aveiro, 

tendo em conta que algumas destas espécies de protozoários também podem ser 

transmitidas ao homem, causando graves problemas de saúde pública. Durante o período 

de estágio, foi possível diagnosticar os protozoários Cystoisospora spp. e Giardia spp..   

Para a realização deste trabalho, foram utilizados os registos informáticos do 

Hospital Veterinário de Aveiro relativos aos cães e gatos que realizaram análise fecal 

durante o período compreendido entre 1 de janeiro de 2012 e 31 de janeiro de 2018 e que, 

por algum motivo, foram considerados grupos de risco pelo médico veterinário, tendo os 

proprietários aceitado a realização do exame. 

Nos gatos foram observadas prevalências de infeção de 14% para Cystoisospora 

spp. e de 4% para Giardia spp.. Já nos cães em estudo, as prevalências verificadas para 

os protozoários foram de 15,1% para Cystoisospora spp. e 5,3% para Giardia spp.. A 

prevalência geral de infeção por estes protozoários gastrointestinais nestes animais de 

companhia foi de 19,6%. 

Os animais incluídos no estudo eram principalmente gatos e cães jovens, inteiros 

e sem acesso ao exterior. Quase todos os animais apresentavam manifestações clínicas, 

tendo sido observado prevalências mais elevadas nos animais que estavam 

desparasitados.  

Foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre a prevalência 

de infeção geral e para a variável raça, em gatos; e a variável sexo, no caso dos cães. 

Palavras-chave: cão, Cystoisospora, gato, Giardia, infeção, parasitose, 

protozoários gastrointestinais, saúde pública. 
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Abstract   

The gastrointestinal parasitic diseases affecting canids and felids play an 

important role because they have a worldwide distribution and impact not only in animal 

health but also in human health. Several parasitic zoonoses are associated with contact 

between humans and companion animals, mainly dogs and cats. 

The main objective of this study was to estimate the prevalence of 

gastrointestinal protozoan infections in companion animals on the region of Aveiro, 

considering that some of these protozoan species can also be transmitted to humans, 

causing serious public health problems. During the period of the internship, it was 

possible to diagnose the protozoan Cystoisospora spp. and Giardia spp.. 

In order to write this paper, preexistent informatic records of the Veterinary 

Hospital of Aveiro were used for dogs and cats which were submitted to fecal analysis 

during the period between 1 of january of 2012 and 31 of january of 2018 and that for 

some reason were considered risk groups by the Vet and whose owners accepted the 

exam. 

In cats, the prevalence of Cystoisospora spp. infection was 14% and 4% for 

Giardia spp.. In the dogs under study, the prevalences for this protozoan were 15,1% for 

Cystoisospora spp. and 5,3% for Giardia spp.. The overall prevalence of infection by 

gastrointestinal protozoan in companion animals was 19,6%. 

The animals under study were mainly young cats and dogs, neutered and without 

access to the outside. Almost all the animals had clinical manifestations, and higher 

prevalences were verified in animals that were treated with anthelmintics. 

Statistically significant differences were observed between prevalence of general 

infection and the variable breed, in cats; and for the variable sex, in dogs. 

Key words: cat, Cystoisospora, dog, gastrointestinal protozoan, Giardia, 

infection, parasitosis, public health.  
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CAPÍTULO I – REVISÃO DA LITERATURA CIENTÍFICA 

 

1. Nota introdutória 

 

Cada vez mais os animais de companhia fazem parte do dia-a-dia do homem e 

são uma presença importante no agregado familiar, com benefícios comprovados para as 

pessoas e para a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento social, físico e 

emocional (O´Haire, 2010). Esta estreita relação pode conduzir a alguns riscos, como a 

transmissão de zoonoses parasitárias que representam um grande problema de saúde 

pública. As zoonoses de origem parasitária podem provocar elevadas perdas económicas 

pelos seus efeitos adversos na saúde animal e do homem, mas também pela necessidade 

de aplicar medidas de prevenção e controlo a nível da produção animal e do meio 

ambiente. 

Os cães e gatos domésticos podem ser infetados por um largo espectro de 

parasitas gastrointestinais, nos quais se incluem os protozoários gastrointestinais. No caso 

dos cães, os géneros com maior interesse incluem Cystoisospora, Cryptosporidium, 

Sarcocystis, Neospora e Giardia, enquanto nos gatos são os protozoários Cystoisospora, 

Cryptosporidium, Sarcocystis, Toxoplasma, Tritrichomonas e Giardia (Taylor et al., 

2016). 

Na revisão de literatura científica do presente trabalho serão abordados os 

protozoários gastrointestinais de maior interesse nos animais de companhia, 

caracterizados segundo a etiologia, morfologia, ciclo de vida, patogenia, sinais clínicos, 

diagnóstico, epidemiologia, tratamento e controlo. 

Tendo em consideração que o cão e o gato estão cada vez mais presentes no seio 

familiar e podem ser fontes de transmissão de zoonoses, com este estudo procurou-se 

incidir nos protozoários gastrointestinais de cães e gatos que se deslocaram ao Hospital 

Veterinário de Aveiro (HVA). Desta forma, realizou-se um estudo retrospetivo, no qual 

foram utilizados os registos clínicos do HVA, no período compreendido entre 1 de janeiro 

de 2012 e 31 de janeiro de 2018. 

Apesar do estudo incidir nos protozoários gastrointestinais, tendo em conta a 

orientação prática desta dissertação, os géneros Cystoisospora e Giardia apresentam um 
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maior destaque, pois foram os únicos diagnosticados aquando da realização das 

coprologias. 

Determinou-se a prevalência de infeção por estes dois parasitas nos cães e gatos 

envolvidos no estudo de acordo com as variáveis sexo, idade e raça e fez-se uma 

distribuição da infeção por estes protozoários gastrointestinais em cada uma destas 

espécies animais de acordo com o sexo, idade, raça, peso, estado reprodutivo, tipo de 

alimentação, estado clínico, estatuto de desparasitação, tipo de alojamento, presença ou 

ausência de contacto com outros animais e espécie parasita. 
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2. Importância dos protozoários gastrointestinais 

Os cães e gatos domésticos podem ser infetados por uma vasta gama de 

protozoários gastrointestinais em toda a Europa e no resto do mundo, verificando-se uma 

ampla distribuição geográfica. O grupo abrange flagelados pertencentes ao filo 

Sarcomastigophora, que inclui os géneros Giardia e Tritrichomonas, e parasitas do filo 

Apicomplexa, incluindo os géneros Cystoisospora, Cryptosporidium, Neospora, 

Toxoplasma e Sarcocystis (Taylor et al., 2016). 

São vários os aspetos que tornam importantes as infeções por protozoários 

gastrointestinais incluindo (ESCAAP, 2011): 

a) Vários agentes apresentam potencial zoonótico como Toxoplasma, 

Cryptosporidium e Giardia;  

b) Os sinais clínicos estão frequentemente associados ao desenvolvimento de 

estágios no intestino e, na maioria dos casos, não são específicos; 

c) São predominantemente observados em animais jovens; 

d) A virulência é variável dentro e entre géneros e as infeções são frequentemente 

subclínicas e podem ser auto-limitantes; 

e) Os animais mais velhos são geralmente imunes, principalmente após infeções 

prévias, e raramente mostram sinais de doença, com exceção dos animais 

geriátricos, doentes crónicos ou imunodeprimidos; 

f) Os animais adultos podem ser uma fonte de infeção e, assim, transmitirem 

infeções para as suas crias; 

g) O início dos sinais clínicos geralmente ocorre vários dias após a infeção; 

h) Os sinais clínicos mais graves podem estar relacionados com coinfecções por 

outros agentes patogénicos incluindo vírus e bactérias; 

i) O diagnóstico de infeção pode ser difícil e muitas vezes requer a repetição de 

análises ou a análise molecular; 

j) O tratamento é muitas vezes complicado devido à falta de fármacos eficazes, o 

que pode justificar a necessidade do uso de fármacos não licenciados para esse 

efeito (“off-label”).  

  



 

5 
 

3. Giardiose 

3.1. Etiologia 

A giardiose é uma doença cosmopolita provocada por várias espécies de 

protozoários flagelados do género Giardia que afetam um largo espectro de hospedeiros 

(Plutzer et al., 2010). Dentro deste género, são reconhecidas seis espécies: Giardia 

duodenalis, que parasita animais domésticos, animais selvagens e seres humanos, sendo, 

portanto, um problema de saúde pública; Giardia muris, encontrada nos roedores; 

Giardia agilis atribuída aos anfíbios; e Giardia microti, dos ratos-do-campo. Existem 

ainda duas espécies que foram encontradas em aves: Giardia psittaci e Giardia ardeae 

(Hunter & Thompson, 2005; Thompson et al., 2008; Plutzer et al., 2010). 

O género Giardia apresenta características particulares que lhe permite resistir e 

manter a sua viabilidade no meio ambiente durante várias semanas ou meses. Tem uma 

grande importância devido a surtos ocorridos na população humana associados à presença 

deste protozoário na água. A classificação de Giardia spp. é controversa, pois 

demonstrou-se que G. duodenalis não é uma espécie uniforme, mas antes um complexo 

de espécies com diversidade genética, mas morfologicamente similares, exibindo uma 

adaptação a diferentes hospedeiros (Thompson, 2004). Assim, e com base na análise do 

gene glutamato desidrogenase (gdh), agruparam-se os genótipos mais próximos em 

“Assemblages” como se pode verificar na Figura 1, sendo que as “Assemblages” A e B 

são as únicas transmitidas aos humanos (Monis et al., 2009). 

Certos autores dão nomes específicos aos organismos de Giardia isolados dos 

cães e gatos, como por exemplo, Giardia duodenalis (Assemblage A), Giardia enterica 

(Assemblage B), Giardia canis (Assemblage C, D) e Giardia cati (Assemblage F), 

embora a especificidade de muitos isolados de Giardia seja desconhecida (Thompson, 

2004; Ivanov, 2010; Plutzer et al., 2010; Taylor et al., 2016). 
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Figura 1. Árvore filogenética da espécie Giardia duodenalis através da análise do gene gdh. Adaptado de 

Monis et al., (2009). 
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A Tabela 1 apresenta os hospedeiros correspondentes a cada “Assemblage”, que 

têm em comum o intestino delgado como local de infeção. 

        Tabela 1. "Assemblages" de Giardia. Adaptado de Thompson et al., (2012) e Taylor et al., (2016). 

 

  

Espécie “Assemblages” Hospedeiros 

Giardia duodenalis 

(sin. G. intestinalis) 

 

 

A Humanos e outros 

primatas, cão, gato, 

roedores, mamíferos 

selvagens 

Giardia enterica B Humanos, primatas, cão, 

gato, alguns mamíferos 

selvagens 

Giardia canis C/D Cão, outros canídeos 

Giardia bovis E Vaca, outros ungulados 

Giardia cati F Gato 

Giardia simondi G Rato 

Giardia muris e G. 

microti 

Não referido Roedores 
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3.2. Morfologia  

Ao longo do seu ciclo de vida, este parasita possui duas formas infetantes 

distintas morfologicamente: o quisto, forma infetante que se encontra no meio ambiente, 

e o trofozoíto, presente no intestino delgado do hospedeiro (Wolfe, 1992). 

O quisto (Figura 2), apresenta uma forma elíptica ou oval e mede cerca de 8-12 

μm por 7-10 μm (Taylor et al., 2016). Este encontra-se protegido por uma parede grossa 

e rígida, possuindo ainda mais duas membranas internas. No seu interior, existem corpos 

medianos, axonemas lineares e, consoante o seu estado de maturidade pode ter dois 

núcleos (imaturo) ou quatro núcleos (maturo), sendo uma célula tetraploide (Wolfe, 1992; 

Taylor et al., 2016). 

 

 

Figura 2. Quistos de Giardia spp.. Adaptado de Taylor et al., (2016). 

 

O trofozoíto, representado na Figura 3, tem um corpo piriforme a elíptico, 

simétrico bilateralmente e apresenta as dimensões de 12-15 por 5-9 μm consoante a 

espécie (Bowman, 2014). É convexo dorsalmente e tem um grande disco de sucção 

ventral indispensável para a sobrevivência do parasita, pois é a única estrutura que 

permite a aderência de Giardia às células epiteliais da mucosa intestinal do hospedeiro 

(Adam, 2001; Bowman, 2014).  

Os dois núcleos diploides são morfologicamente idênticos, no entanto, não há 

dados que demonstrem a existência de nucléolo (Cacciò & Sprong, 2010). 

Os quatro pares de flagelos (anterior, caudal, posterior e ventral) que emergem 

dos corpos basais estão localizados perto do núcleo e têm como principal função a 

mobilidade do trofozoíto, mas também podem impedir que os trofozoítos sejam 
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arrastados pelos movimentos peristálticos intestinais. Na fase de desenquistamento, os 

flagelos podem ter um papel importante, pois surgem precocemente neste processo. 

O complexo de golgi, apenas é visível durante a fase de enquistamento, não 

estando confirmada a sua presença no trofozoíto, no entanto, a visualização de 

membranas empilhadas sugere a sua existência (Adam, 2001). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

As diferenças entre as espécies de Giardia não são apenas detetáveis a nível 

molecular, podendo também serem notadas a nível morfológico, em particular através da 

forma do trofozoíto, da forma dos corpos medianos e do tamanho do disco ventral (Monis 

et al., 2003). 

  

 

 Figura 3. Ilustração do trofozoíto de Giardia spp. Adaptado de Faubert, (2000). 
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3.3. Ciclo de vida 

Giardia spp. possui um ciclo de vida simples e direto (Figura 4), sendo 

necessário apenas um hospedeiro para que todas as etapas se realizem (Taylor et al., 

2016). Apresenta duas formas distintas ao longo do ciclo: o trofozoíto, forma vegetativa 

no intestino delgado do hospedeiro, e o quisto, forma infetante que está no ambiente e é 

inerte (ESCAAP, 2011; Taylor et al., 2016). 

 

 

Figura 4. Ciclo de vida de Giardia spp. Adaptado de Hendrix & Robinson, (2012). 

 

A transmissão ocorre por via feco-oral através da ingestão dos quistos, que são 

as formas infetantes e resistentes no meio ambiente. Estes são eliminados de forma 

intermitente para o ambiente pelas fezes dos hospedeiros e contaminam a água, os solos 

e os alimentos e, posteriormente, são ingeridos pelos novos hospedeiros (Samuel et al., 

2001; Taylor et al., 2016). Após ingerido, o quisto resiste ao ambiente ácido do estômago, 

mas quando se encontra no intestino delgado desencadeia-se o processo de 

desenquistamento, libertando os trofozoítos (formas ativas e móveis), que se multiplicam 

assexuadamente por divisão binária (Hendrix & Robinson, 2012). Posteriormente, fixam-
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se às células da superfície do intestino delgado, causando sinais clínicos de giardiose 

como diarreia e má absorção (Hendrix & Robinson, 2012; Taylor et al., 2016). 

O processo de enquistamento ocorre à medida que transitam no intestino delgado 

até ao intestino grosso havendo evolução dos trofozoítos para quistos. Os quistos são 

depois excretados nas fezes e posteriormente infetarão um novo hospedeiro, repetindo-se 

o ciclo (Hendrix & Robinson, 2012). Os trofozoítos também podem ser eliminados para 

o exterior, por exemplo em casos de diarreia, no entanto, não são resistentes no meio 

ambiente. O período pré-patente é de 4 a 16 dias (Samuel et al., 2001; ESCAAP, 2011; 

Hendrix & Robinson, 2012; Taylor et al., 2016). 

 

3.4. Patogenia e sinais clínicos 

Na maioria dos casos, a infeção por Giardia é subclínica, no entanto, como é 

uma infeção entérica, pode causar também doença moderada a grave (Barr, 2006; Palmer 

et al., 2008; Bowman & Lucio - Forster, 2010). O intestino delgado, após colonização 

por este protozoário, é comum apresentar uma quantidade anormal de muco e fluído, 

verificando-se também atrofia grave das microvilosidades intestinais e hiperplasia das 

criptas, apresentando por vezes histologia normal (Samuel et al., 2001).  

Segundo Geurden et al. (2010) ocorre uma diminuição do rácio 

criptas/vilosidades e deficiências na atividade das enzimas da bordadura em escova, como 

as lípases, dissacarídases, protéases e amílases. Estas alterações têm como consequência 

a redução da área de absorção e por conseguinte ocorre má absorção de água, eletrólitos, 

glucose, vitaminas A e B, gordura, lactose e folatos (Samuel et al., 2001). Assim, a 

giardiose pode causar diarreias intermitentes ou persistentes, esteatorreias, anorexia, 

vómitos, perda de peso e apatia (ESCCAP, 2013; Taylor et al., 2016). 

O aumento da permeabilidade da mucosa é outra alteração que pode ser causada 

pela apoptose dos enterócitos e pelos produtos tóxicos dos trofozoítos. O seu aumento 

conduz a uma elevação do número de linfócitos intra-epiteliais e à ativação dos linfócitos 

T (Geurden et al., 2010). 

Os sinais clínicos de alergia e urticária em cavalos e aves, bem como os casos 

de atopia em cães e gatos, parecem estar associados a um aumento dos mastócitos a nível 

intestinal e cutâneo (Samuel et al., 2001). 
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Quando ocorre doença, particularmente nos animais jovens, animais 

imunodeprimidos e em animais que vivem em aglomerados, como canis e gatis, o 

principal sinal clínico observado é a diarreia aguda ou crónica, que pode ser acompanhada 

por atrasos no crescimento e raramente vómitos (Thompson et al., 2008; Bowman, 2014). 

A esteatorreia e a desidratação são outros dos sinais clínicos que podem estar 

presentes. A esteatorreia deve-se a uma diminuição da atividade da lípase e a um aumento 

da produção de mucina, enquanto a desidratação ocorre devido a uma reduzida absorção 

de água (Geurden et al., 2010), à hipermotilidade intestinal e à má digestão (Samuel et 

al., 2001). 

 

3.5. Diagnóstico 

Os quistos de Giardia spp. podem ser detetados em fezes por vários métodos. 

Os métodos tradicionais de identificação envolvem exame direto de esfregaços fecais ou 

concentração fecal por métodos de formalina-acetato de etilo ou sulfato de zinco e exame 

microscópico subsequente. Recomenda-se geralmente que três amostras consecutivas 

sejam examinadas, uma vez que os quistos são excretados intermitentemente (Taylor et 

al., 2016). 

Atualmente usa-se por rotina o teste comercial SNAP Giardia test® para detetar 

antigénios de Giardia spp. nas fezes de cão e de gato (Bowman, 2014). 

 

3.6. Epidemiologia 

Giardia intestinalis é um protozoário intestinal com distribuição mundial e é 

considerado um dos dez principais parasitas do homem e uma das principais causas de 

diarreia não viral em humanos e animais (Thompson et al., 2000). 

Estudos epidemiológicos sugerem que, nos isolados de animais, o contato direto 

com animais e os detritos fecais são os métodos de transmissão mais prováveis, embora 

a contaminação da água também possa ser considerada como uma possível via. A 

transmissão zoonótica foi relatada em cães (Taylor et al., 2016). 

Devido ao elevado impacto socioeconómico nos países em desenvolvimento, a 

giardiose encontra-se incluída, desde 2004, na “Iniciativa das doenças negligenciadas” 

pela Organização Mundial de Saúde (Geurden et al., 2010).  
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Na América do Norte, onde é feito este controlo, o número de infeções anuais é 

cerca de 20 000 (Painter et al., 2015). Em humanos, esta parasitose está intimamente 

relacionada a aglomerados populacionais com más condições de higiene e saneamento 

básico deficiente, um cenário comum nos países em desenvolvimento (Traub et al., 2004). 

Bouzid et al. (2015) basearam-se em estudos já existentes, publicados a partir do 

ano de 2001, e recorreram a informação publicada num total de 127 artigos sobre cães e 

68 sobre gatos, a partir dos quais calcularam uma prevalência de infeção por Giardia de 

2,6% nos primeiros e 2,3% nos segundos. Concluíram que, relativamente à prevalência 

deste parasita: 

• Esta era superior em animais com idades inferiores a 6 meses; 

• A região de proveniência dos cães não tinha grande impacto. No entanto, 

nos gatos a prevalência era superior nos países tropicais; 

• Era superior em animais clinicamente suspeitos em comparação com 

animais aparentemente saudáveis; 

• Cães domésticos apresentavam uma menor prevalência do que cães de 

canis (em gatos a diferença não foi significativa); 

• Foi superior em estudos nos quais o método de deteção não foi a 

microscopia, mas sim outros métodos como a reação em cadeia da polimerase 

(PCR), ensaio imunoenzimático (ELISA) e teste de imunofluorescência indireta 

(IFAT). 

 

Dos estudos realizados em Portugal, na região do Porto, Neves et al. (2010) 

obtiveram em cães sem sintomatologia compatível com giardiose e sujeitos a consulta, 

uma prevalência de 7%, enquanto em cães errantes e de clínicas veterinárias da zona de 

Évora, Ferreira et al. (2011) apresentaram prevalências superiores de 23%. 

Ferreira et al. (2011) reportaram também em gatos prevalências que variaram 

entre 5% e 50%, dependendo se estes estivessem em liberdade ou confinados em gatis, 

respetivamente. 
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3.7. Tratamento e controlo 

O tratamento dos animais infetados com Giardia spp. é recomendado, mesmo 

que não evidenciem sinais clínicos, devido ao potencial zoonótico (Samuel et al., 2001; 

Thompson, 2004). A infeção por Giardia estimula a imunidade humoral e resulta numa 

infeção limitada em várias espécies animais, mas pode demorar vários meses até o 

hospedeiro produzir anticorpos protetores e eliminar o parasita (Thompson, 2004). 

Vários anti-helmínticos incluindo os benzimidazóis (albendazol, fenbendazol) e 

nitromidazóis (metronidazol, tinidazol) são eficazes e podem revelar-se benéficos no 

tratamento de infeções por Giardia em animais (Samuel et al., 2001). 

Segundo Jarrad et al. (2016), os nitromidazóis são os fármacos de primeira linha 

utilizados no tratamento de giardiose, sendo o metronidazol o mais utilizado. No entanto, 

os nitromidazóis possuem efeitos secundários carcinogénicos e teratogénicos e uma 

elevada toxicidade, o que restringe o seu uso (Samuel et al., 2001). Jarrad et al. (2016), 

observaram, no entanto, que o aumento das resistências a estes fármacos leva a uma 

necessidade de pesquisa de novos derivados no combate a infeções por este género de 

parasitas.  

Os benzimidazóis são considerados uma melhor opção para o tratamento de 

infeção por Giardia spp.. O fenbendazol demonstrou reduzir o número e a duração da 

excreção de quistos (Geurden et al., 2010). O tratamento conduz a um desaparecimento 

dos sinais clínicos e não a uma eliminação completa do agente. O fenbendazol é 

administrado na posologia de 50 mg/kg de peso corporal, PO, SID, durante 3 a 5 dias, e 

o tratamento pode ser repetido após 2 semanas se os sinais clínicos se repetirem. Tem 

sido utilizado para o tratamento da giardiose em cães, mas também em gatos. Nos gatos, 

a mesma dose de fenbendazol é utilizada durante 5 dias, seguida de uma pausa de 3 dias 

e depois outro ciclo de 5 dias de tratamento, se necessário, repetido após 2 semanas 

(ESCCAP, 2011). 

Segundo Geurden et al. (2010), a paromicina é outro fármaco útil no tratamento 

da giardiose. Tem como características ser pouco absorvida pelo trato gastrointestinal e 

reduzir significativamente a excreção de quistos. 

Relativamente ao controlo desta infeção, e devido à elevada prevalência de 

quistos de Giardia no ambiente, é comum ocorrer a reinfeção dos animais após o 

tratamento, sendo necessário controlar as fontes de contaminação com medidas 
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estratégicas incluindo o isolamento e tratamento do animal infetado, manutenção dos 

níveis de higiene adequados nas instalações dos animais e dos utensílios, e prevenção da 

sobrepopulação (Ivanov, 2010). Este tipo de medidas é importante, pois a administração 

a longo prazo de fármacos não é útil nem viável economicamente para os tutores dos 

animais (Uehlinger et al., 2007). 

A vacinação é uma alternativa ao uso de fármacos, promovendo uma proteção 

prolongada contra a infeção e prevenindo a excreção de quistos (Geurden et al., 2010). 

Nos Estados Unidos da América existe uma vacina com trofozoítos isolados de ovelhas, 

que apenas está disponível para cães e gatos. Estudos clínicos demonstraram que a sua 

administração subcutânea em animais jovens diminui os quistos nas fezes, e elimina ou 

reduz os trofozoítos no intestino, prevenindo a doença clínica e observando-se o aumento 

de peso dos animais comparativamente aos não vacinados (Uehlinger et al., 2007). 
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4. Cistoisosporose 

4.1. Etiologia 

A cistoisosporose é uma doença provocada pelo género Cystoisosopora spp. que 

compreende cerca de 200 espécies, embora a especificidade do hospedeiro varie com 

algumas espécies. As espécies de Cystoisospora podem causar doenças em porcos, cães, 

gatos, camelos e macacos, enquanto as espécies de Isospora estão presentes em aves de 

gaiola (Taylor et al., 2016). 

No cão, as espécies mais comuns são Cystoisospora canis, C. ohioensis, C. 

burrowsi e C. neorivolta (CAPC, 2013; Taylor et al., 2016), enquanto no gato são comuns 

as espécies Cystoisospora felis e C. rivolta (CAPC, 2013; Joachim & Hinney, 2015; 

Taylor et al., 2016). Estas espécies de Cystoisospora são consideradas específicas dos 

seus hospedeiros. Não se conhece, portanto, o seu potencial zoonótico, apesar de a 

coccidiose existir em humanos ao ser provocada pela espécie Cystoisospora belli (CAPC, 

2013). 

 

4.2. Morfologia 

A morfologia do género Cystoisospora varia consoante a espécie, como se pode 

observar nas Figuras 5 e 6.  

 

 

Figura 5. Oocisto esporulado de Cystoisospora canis com dois esporocistos, cada um contendo quatro 

esporozoítos (ampliação 400x). Adaptado de Taylor et al., (2016). 
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Figura 6. Oocisto esporulado de Cystoisospora felis (ampliação 400x). Adaptado de Taylor et al., (2016). 

 

As Tabelas 2 e 3 descrevem morfologicamente os oocistos de diferentes espécies 

do género Cystoisospora que infetam o cão e o gato, respetivamente. 

 

Tabela 2. Descrição morfológica do oocisto das diferentes espécies de Cystoisospora que infetam o cão. 

Adaptado de Taylor et al., (2016). 

Espécie Descrição morfológica do oocisto 

C. canis - Elíptica a ligeiramente ovoide (34-42 × 23-36 μm); 

- Parede lisa e pálida sem micrópilo, grânulo polar ou resíduo; 

- Dois esporocistos elípticos com parede incolor e um resíduo 

proeminente; 

- Cada esporocisto contém quatro esporozoítos em forma de meia-lua 

com glóbulos sub-centrais claros.  

C. ohiosensis - Elíptico a oval (20-27 × 14-24 μm); 

- Parede lisa incolor a amarelo pálida sem micrópilo, grânulo polar ou 

resíduo;  

- Os dois esporocistos são elípticos, com um resíduo e quatro 

esporozoítos com um ou mais glóbulos claros. 
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Tabela 3. Descrição morfológica do oocisto das diferentes espécies de Cystoisospora que infetam o gato. 

Adaptado de Taylor et al., (2016). 

 

 

4.3. Ciclo de vida 

O ciclo de vida de Cystoisospora spp. (Figura 7), abrange fases reprodutivas 

assexuadas e sexuadas, sendo direto e contendo uma fase endógena, que ocorre no 

organismo do hospedeiro e uma fase exógena, esta última no meio ambiente (Bowman, 

2009). Os oocistos são expulsos juntamente com as fezes para o meio ambiente, 

ocorrendo a esporulação que origina a forma infetante com dois esporocistos cada um 

destes com quatro esporozoítos (Joachim & Hinney, 2015). A infeção do hospedeiro 

definitivo ocorre por ingestão dos oocistos esporulados encontrados no meio ambiente, 

ou em hospedeiros paraténicos, como ruminantes ou roedores, que também transmitem 

as formas infetantes ao hospedeiro definitivo através das fezes parasitadas (Bowman, 

2009). Após a penetração nos enterócitos, ao nível das vilosidades intestinais, ocorre a 

reprodução assexuada (esquizogonia), durante a qual são produzidas três gerações 

assexuadas (Joachim & Hinney, 2015). A reprodução sexuada (gametogonia), com a 

produção de macrogâmetas e microgâmetas, observa-se ao fim de 6 a 7 dias. O período 

pré-patente é de 7 a 11 dias. Após a excreção nas fezes, a esporulação pode ocorrer dentro 

Espécie Descrição morfológica do oocisto 

C. felis  - Ovoide (32-53 × 26-43 μm);  

 - Parede lisa, amarelada a pálida-castanha sem micrópilo, grânulo 

polar ou resíduo; 

 - Cada oocisto esporulado contém dois esporocistos cada um com 

quatro esporozoítos; 

 - Os dois esporocistos são elípticos, com uma parede incolor e um 

resíduo proeminente;  

 - Cada esporocisto contém quatro esporozoítos em forma de meia-lua 

com glóbulos sub-centrais claros. 

 

C. rivolta - Elíptico a oval (21-29 × 18-26 μm);  

- Parede lisa, incolor a pálida, sem micrópilo, grânulo polar ou resíduo; 

- Dois esporocistos elípticos (14-16 × 10-13 μm) com um resíduo e 

quatro esporozoítos cada um com glóbulos sub-centrais claros. 
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de 8 a 40 horas consoante a temperatura, humidade e arejamento (Urquhart et al., 1996; 

Miró-Corrales, 1999; Bowman, 2009; Joachim & Hinney, 2015). 

 

Figura 7. Ciclo de vida de Cystoisospora spp.. Original. 

 

4.4. Patogenia e sinais clínicos 

Não há evidências reais de que estas espécies sejam patogénicas por si próprias, 

mas que a infeção em si pode ser exacerbada por alguma doença viral intercorrente ou 

por outros agentes imunossupressores (Taylor et al., 2016). Os vários estádios deste 

protozoário são encontrados nas células epiteliais que revestem as vilosidades do intestino 

delgado. No caso de infeções mais graves pode ocorrer atrofia das vilosidades e uma 

redução na área de absorção do intestino delgado inferior, com diminuição do número de 

células caliciformes. Consequentemente levam à alteração das funções digestiva e de 

absorção provocando diarreia (Vasconcelos et al., 2008; Taylor et al., 2016). 

As infeções por Cystoisospora spp. cursam, geralmente, sem manifestações 

clínicas aparentes (Jarvinen, 2006). No entanto, quando existe sintomatologia, esta está 

presente em animais jovens, no caso de estados de imunossupressão como stresse, 

deficiências sanitárias, doenças concomitantes ou subnutrição. Os animais afetados 
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podem apresentar vómitos, desconforto abdominal, perda de peso, inapetência e diarreia 

com muco ou sangue que pode persistir por semanas (Jarvinen, 2006; Bowman, 2009). 

Consoante a idade do animal, da carga parasitária e do seu estado imunitário, pode ocorrer 

desde uma desidratação grave a morte (Lappin, 2010). 

 

4.5. Diagnóstico 

Esta coccidiose pode ser diagnosticada após a morte do animal, encontrando-se 

as formas parasitárias no intestino (Taylor et al., 2016). Os animais infetados e com 

diarreia ou disenteria podem excretar oocistos nas fezes. A presença de oocistos não é 

suficiente para o diagnóstico, mas deve ser considerada como opção em caso de sinais de 

início súbito de enterite. O diagnóstico definitivo desta coccidiose é feito pela observação 

de oocistos nas fezes e são facilmente observados e identificados através de técnicas de 

flutuação fecal (Nelson & Couto, 2014).  

 

4.6. Epidemiologia 

Segundo Foreyt (2001) e Bowman (2009), as infeções por Cystoisospora spp. 

são bastante comuns, especialmente em animais jovens e a sua distribuição ocorre a nível 

mundial. A aglomeração de potenciais hospedeiros e falta de um adequado saneamento 

promovem a disseminação desta coccidiose, sendo os canis, gatis e centros de resgate 

fontes potenciais de infeção. Os cães e gatos mais velhos são geralmente portadores 

assintomáticos, mas podem contaminar o meio ambiente com oocistos, levando à infeção 

em cachorros jovens e gatinhos que não têm exposição prévia (Taylor et al., 2016). 

Números reduzidos de oocistos podem ser excretados nas fezes durante várias 

semanas ou meses, mantendo-se a infeção inaparente. No entanto, se o animal estiver 

perante uma exposição permanente de oocistos infetantes, existe o risco de se desenvolver 

doença (Bowman, 2009). 

Considera-se que as espécies de Cystoisospora presentes no cão não apresentam 

risco para os humanos, contudo, quando um animal se apresenta com diarreia, o 

diagnóstico deve sempre descartar outros parasitas com possível potencial zoonótico 

como Toxocara spp. ou Ancylostoma spp. (Lappin, 2010). 
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Na América do Norte, encontram-se publicados estudos que indicam que as 

infeções por Cystoisospora estão presentes em 3 a 38% dos cães e em 36% dos gatos 

(CDC, 2013). A prevalência de infeção por Cystoisospora spp. encontrada na Alemanha 

é mais elevada em animais mais jovens e foi de 23,4% em cães, com menos de três meses 

de idade, e de 11,8% em cães entre os três e os seis meses (Barutzki & Schaper, 2011). 

Villeneuve et al. (2015) calcularam a prevalência de parasitoses intestinais em 

cães e gatos de abrigos em várias regiões do Canadá, obtendo uma prevalência de 33,9% 

em cães e 31,8% em gatos. Nos animais da espécie canina, o parasita mais frequente foi 

Toxocara canis (12,7%), seguido de Cystoisosopora spp. (10,4%). Em gatos o mais 

frequente foi T. cati (16,5%), seguido por Cystoisospora spp. (14%). Estes autores 

concluíram também que em cães, a infeção era superior em animais com idades inferiores 

a 1 ano, não tendo sido esta diferença significativa nos gatos.  

Capári et al. (2013) analisaram amostras de fezes de 235 gatos de uma região 

rural da Hungria, tendo obtido uma prevalência de 4,3% para Cystoisospora spp. e 

concluíram ser mais frequente em jovens, não existindo diferenças significativas para o 

sexo e em animais de raça pura e animais sem raça definida. 

Na região Norte de Portugal observou-se a prevalência de 7,7% em cães 

domésticos (Silva, 2010), enquanto no distrito de Lisboa, o género Cystoisospora spp. 

apresentou uma prevalência de 12,1% em cães (Lebre, 2011). 

Waap et al. (2014) calcularam a prevalência de parasitas intestinais em gatos de 

rua da cidade de Lisboa, observando uma prevalência de 90,7% destas parasitoses, sendo 

que foram detetadas 12 espécies diferentes. Do género Cystoisospora, figuraram duas 

espécies com uma prevalência de 46,3% para C. rivolta e 14,2% para C. felis. 
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4.7. Tratamento e controlo 

A informação sobre o tratamento da cistoisosporose no cão e no gato é escassa, 

embora, por analogia com outras espécies hospedeiras, o uso de sulfonamidas, como a 

sulfadimidina, possa ser realizado (Taylor et al., 2016). 

De acordo com Jarvinen (2006), a maioria dos animais responde a 

coccidiostáticos, sendo os mais utilizados a associação trimetroprim-sulfadiazina, 

sulfadimetoxina e o amprolium. 

 Geralmente a coccidiose é auto-limitante (Trees, 2004). No entanto, para uma 

resolução mais rápida dos sinais clínicos e diminuição da contaminação ambiental pode 

ser instituída uma terapêutica (Bowman, 2009; Lappin, 2010). 

Para o tratamento da cistoisosporose podem ser utilizados vários protocolos, 

como indica a Tabela 4:  

Tabela 4. Fármacos sugeridos para o tratamento da infeção por Cystoisospora spp. nos animais de 

companhia. 

Fármaco Posologia Referência 

Sulfadimetoxina 55 mg/kg, SID, PO no 1ºdia e 27,5 

mg/kg nos 4 dias seguintes 

Bowman, 2009 

Sulfadimetoxina 50-60 mg/kg, SID, PO, 5 a 20 dias Lappin, 2010  

Amprolium/sulfadimetoxina 150 mg amprolium + 25 mg/kg 

sulfadimetoxina, SID, PO, durante 14 

dias 

Lappin, 2010 

Furazolidona 8 a 20 mg/kg, SID ou BID, PO, 

durante 5 dias 

Lappin, 2010 

 

Segundo Bowman (2009), os derivados de triazínicos têm sido usados para o 

tratamento da coccidiose em cães como por exemplo, o toltrazuril na dose 10-30 mg/kg, 

PO, BID, durante 1 a 3 dias e o ponazuril na dose de 20 mg/kg, PO, BID, durante 1 a 3 

dias.  

O toltrazuril e o emodepside são associações medicamentosas com um largo 

espectro que possuem eficácia comprovada e estão aprovadas para o tratamento da 

coccidiose em cachorros e cães adultos com suspeita de infeções mistas (Petry et al., 

2011). Em animais jovens com muita diarreia faz-se fluidoterapia para reposição do 
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equilíbrio eletrolítico e hídrico. Devem-se identificar e eliminar fatores 

imunossupressores como a dieta, condições ambientais, entre outros (Lappin, 2010). 

Os oocistos são muito resistentes às condições ambientais adversas e também 

aos desinfetantes comuns, portanto é necessário a higienização diária dos canis ou centros 

de resgate (Lappin, 2010). Os produtos à base de amónia são eficazes. Por outro lado, 

pode ser fundamental tratar cadelas antes do parto de forma a diminuir a contaminação 

das crias (Lappin, 2010; Taylor et al., 2016). 

No caso dos gatos, deve-se realizar a remoção diária e frequente de fezes das 

caixas de areia, limpeza e desinfeção das instalações recorrendo a vapor quente, bem 

como desinfeção química em que se podem utilizar cresóis, principalmente nas 

maternidades (ESCCAP, 2011; Joachim & Hinney, 2015). 

 

5. Criptosporidiose 

5.1. Etiologia 

A criptosporidiose é uma doença gastrointestinal provocada por protozoários do 

género Cryptosporidium, que pode causar desde infeções inaparentes a episódios 

diarreicos (Fayer et al., 2000). 

Embora a criptosporidiose em humanos possa ser causada por outras espécies de 

Cryptosporidium, a espécie Cryptosporidium parvum é o agente causal mais provável 

desta doença em humanos (Fayer et al., 2000). C. parvum pode causar doença em variadas 

espécies de mamíferos, mas o oocisto desta espécie passa intacto no trato gastrointestinal 

das aves sem lhes causar doença, indicando que C. parvum é hospedeiro-específico dos 

mamíferos (Morgan et al., 1999; Fayer et al., 2000). 

As recentes descrições moleculares mostraram que existe uma extensa adaptação 

do hospedeiro na evolução de Cryptosporidium e que muitos mamíferos ou grupos de 

mamíferos possuem genótipos Cryptosporidium adaptados ao hospedeiro, que diferem 

um do outro nas sequências de ADN. Esses genótipos são agora delineados como espécies 

distintas e incluem C. hominis (anteriormente denominado genótipo 1 humano), C. 

parvum (também denominado genótipo bovino ou genótipo 2) e C. canis (genótipo do 

cão) (Taylor et al., 2016).  



 

24 
 

5.2. Morfologia 

O oocisto é a forma parasitária que se encontra no ambiente e responsável pela 

transmissão e disseminação de Cryptosporidium parvum. O oocisto é esférico ou 

ligeiramente oval. O diâmetro é de apenas alguns micrómetros, variando entre 4 a 6 µm 

segundo Fayer et al. (2000). Possui uma estrutura interna obscura, ao microscópio ótico. 

Após coloração, por várias técnicas de álcool-ácido modificadas, podem distinguir-se 

estruturas a que correspondem os esporozoítos (Fricker, 2000). Cada oocisto contém 4 

esporozoítos que serão libertados após a ingestão do oocisto por um hospedeiro acidental 

suscetível (Fayer et al., 2000). 

 

5.3. Ciclo de vida 

Através de fezes excretadas pelo hospedeiro infetado, o oocisto presente nas 

mesmas atinge o meio ambiente (Figura 8). É extremamente resistente às condições 

ambientais, mas após ingestão acidental por um hospedeiro suscetível, chega ao lúmen 

do trato intestinal do novo hospedeiro onde desenquista iniciando um novo ciclo de vida 

(Taylor et al., 2016). O oocisto, após desenquistamento, liberta quatro esporozoítos que 

invadem e penetram rapidamente as células epiteliais do intestino. Posteriormente, cada 

um dos esporozoítos sofre várias transformações e diferencia-se num trofozoíto 

(Gianfaspero et al., 2006). Cada trofozoíto inicia um ciclo assexuado de reprodução 

(esquizogonia), que resulta na formação de um esquizonte de 1.a geração (Fayer et al., 

2000; Gianfaspero et al., 2006). Cada esquizonte de 1.a geração produz oito merozoítos. 

Atingindo a maturação, os esquizontes rebentam e libertam merozoítos do tipo I.  

Cada merozoíto do tipo I libertado invade uma nova célula epitelial adjacente, 

sofre esquizogonia e origina, novamente, a formação e libertação de oito merozoítos do 

tipo I. Este processo de reinfeção poderá repetir-se continuamente, mantendo e 

desenvolvendo a infeção do hospedeiro pela via do ciclo assexual (Gianfaspero et al., 

2006). 

Alguns merozoítos do tipo I podem diferenciar-se em esquizontes que em vez 

de conterem oito, contêm quatro merozoítos. Estes esquizontes são designados 

esquizontes tipo II. Os merozoítos libertados dos esquizontes tipo II e designados 

merozoítos do tipo II, transformam-se em formas sexuais, os gametócitos. Enquanto uns, 

ao serem libertados, penetram as células do hospedeiro, aumentam de tamanho 
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desenvolvendo-se e transformam-se em macrogâmetas, outros, após penetrarem as 

células do hospedeiro, sofrem um processo de divisão múltipla e transformam-se em 

microgametócitos, contendo dezasseis microgâmetas. 

Os microgâmetas eclodem da célula hospedeira e vão penetrar os macrogâmetas 

que fertilizam e com os quais se fundem para formar um zigoto. O zigoto, única fase 

diploide no ciclo de vida do Cryptosporidium, forma uma parede resistente à sua volta, 

originando o oocisto. Ocorre a meiose, de que resultam quatro esporozoítos - 

esporogonia, sendo então o oocisto esporulado lançado no lúmen intestinal (Fayer et al., 

2000). 

A Figura 8 resume o ciclo de vida de Cryptosporidium spp.. 

 

  

 Figura 8. Ciclo de vida de Cryptosporidium spp.. Adaptado de Fayer et al., (2000). 
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5.4. Patogenia e sinais clínicos 

Os esquizontes e gametócitos desenvolvem-se num vacúolo parasitário, 

aparentemente derivado das microvilosidades e, portanto, a rutura e destruição celular, 

observada noutros géneros de coccidias pode não ser tão aparente no caso de infeção por 

Cryptosporidium. No entanto, as alterações nas mucosas são óbvias no íleo onde há 

descolorações, edema e, eventualmente fusão das vilosidades. Isso tem um efeito marcado 

na atividade de algumas das enzimas ligadas à membrana (Fayer et al., 2000). 

A infeção por Cryptosporidium é geralmente assintomática, mas pode causar 

diarreia aguda em animais neonatais e diarreia crónica, quer em animais jovens 

imunodeprimidos, quer em cães com esgana ou gatos infetados pelo vírus da 

imunodeficiência felina (“feline immunodeficiency virus” - FIV) e vírus da leucemia 

felina (“feline leukemia virus” - FELV) (Taylor et al., 2016). 

 

5.5. Diagnóstico 

Os oocistos podem ser observados usando esfregaços fecais corados de Ziehl-

Neelsen. Os esporozoítos aparecem como grânulos vermelhos brilhantes. A especificação 

de Cryptosporidium é difícil, se não impossível, usando técnicas convencionais. Foi 

desenvolvida uma gama de técnicas moleculares e imunológicas que inclui o uso de 

imunofluorescência ou ELISA. Mais recentemente, utilizaram-se técnicas baseadas em 

ADN para a caracterização molecular de espécies de Cryptosporidium (Taylor et al., 

2016). 

 

5.6. Epidemiologia 

Uma variedade de mamíferos atua como hospedeiros de C. parvum, mas C. canis 

parece estar adaptado aos cães e C. felis a gatos. A transmissão parece ser principalmente 

pela via feco-oral (Ito et al., 2016). 

O primeiro caso clínico de criptosporidiose em cães verificou-se num cachorro 

com uma semana de vida, que apresentava diarreia aguda. Desde aí, a infeção por 

Cryptosporidium em cães tem sido descrita mundialmente, envolvendo cães 

assintomáticos ou com diarreia. Apesar dos oocistos de Cryptosporidium serem 
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frequentemente detetados nas fezes dos cães, a maioria destes apresenta fezes normais 

(Taylor et al., 2016). 

 Cães que eliminam oocistos entre 21 a 88 dias após a infeção são assintomáticos 

(Yoshiuchi et al., 2010) e, é mais comum observá-los em fezes de cães com diarreia 

(Hunter e Thompson 2005; Gianfaspero et al., 2006). Também é mais comum 

observarem-se oocistos nas fezes de cães jovens do que adultos (Hamnes et al., 2007b; 

Batchelor et al., 2008; Yoshiuchi et al., 2010). 

Nos gatos, as infeções por Cryptosporidium foram descritas pela primeira vez 

no Japão (Yoshiuchi et al., 2010). Desde aí, a infeção por Cryptosporidium está descrita 

a nível mundial em gatos assintomáticos e em gatos com sinais clínicos. Tal como nos 

cães, a infeção por Cryptosporidium é mais comum em gatos jovens do que adultos 

(Rambozzi et al., 2007; Yoshiuchi et al., 2010). A maioria dos estudos demonstram que 

é comum a eliminação de oocistos sem apresentarem sinais clínicos (Yoshiuchi et al., 

2010). 

A prevalência deste parasita na cidade de Xangai, na China, foi de 3,8% em 160 

animais dos cães e gatos testados. A única espécie detetada foi Cryptosporidium felis, não 

se tendo verificado diferenças nos animais relativamente à idade. A prevalência foi 

superior em abrigos do que em lojas de animais (Xu et al., 2016). 

Ito et al. (2016) realizaram um estudo envolvendo 286 animais para calcular a 

prevalência de Cryptosporidium spp. em gatos de criação no Japão. A prevalência foi de 

1,4% e todos os parasitas eram da espécie Cryptosporidium felis, concluindo então os 

autores que, apesar de a prevalência ser baixa e como tal a probabilidade de transmissão 

aos humanos ser também baixa, o risco torna-se potencialmente considerável devido ao 

contato muito próximo entre os humanos e os gatos. No entanto, Lucio et al. (2016) 

referem que as infeções por protozoários deste género estão entre as causas mais 

frequentes de doença gastrointestinal humana em todo o mundo. Apesar de nos humanos 

esta infeção estar geralmente associada a pacientes imunodeprimidos, Beser et al. (2015) 

descrevem o caso de uma mulher de 37 anos, imunocompetente, infetada por esta espécie 

após a mesma doença ter sido diagnosticada no seu gato uns meses antes, referindo a 

elevada probabilidade de este ter sido a origem da sua infeção. 
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5.7. Tratamento e controlo 

Até ao momento não se conhece um tratamento eficaz para a criptosporidiose. 

No caso dos gatos, os fármacos utilizados são ineficazes ou tóxicos (Marks, 2016). Pode 

ser necessário tratamento de suporte e terapia de qualquer doença concomitante (Taylor 

et al., 2016). 

Relativamente ao controlo, um maneio e higiene adequados são das medidas 

mais importantes na prevenção da criptosporidiose (Taylor et al., 2016). 

As medidas higio-sanitárias, para redução da contaminação ambiental, devem 

ser realçadas, pois os oocistos de Cryptosporidium spp. apresentam uma elevada 

resistência mesmo em condições ambientais adversas (ESCCAP, 2011), ou no caso do 

uso de desinfetantes comuns (Scorza & Tangtrongsup, 2010). No entanto, a sua 

eliminação é obtida com soluções de amónia a 50% após contato de 30 minutos. Idênticos 

resultados são obtidos com água a 60ºC ou congelação realizada durante mais de 8 horas 

(Scorza & Tangtrongsup, 2010). 
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6. Amebiose 

6.1. Etiologia 

A amebiose é uma doença do homem e dos animais causada pelo protozoário 

intestinal Entamoeba histolytica (Alama et al., 2015; Taylor et al., 2016). 

Os membros do género Entamoeba podem ser divididos em tipos distintos com 

base nas estruturas do trofozoíto e do quisto, enquanto as espécies dentro dos grupos são 

diferenciadas com base no tamanho e nos hospedeiros infetados (Taylor et al., 2016). 

 

6.2. Morfologia 

O Grupo histolytica (E. histolytica, E. hartmanni, E. equi, E. anatis) apresenta 

um núcleo que tem um pequeno endossoma central, com alguns grânulos de cromatina.  

Existem duas formas do parasita: 

• Os trofozoítos, formas patogénicas, possuem dimensões entre 12-15 μm a 

20-30 μm de diâmetro. O núcleo, quando corado, apresenta um pequeno 

endossoma central com um anel de pequenos grânulos periféricos.  

 

• Os quistos, formas não patogénicas, apresentam tamanho de 10 a 12 µm, 

contêm quatro núcleos quando maturos, e geralmente contêm corpos de cromatina 

semelhantes a bastonetes com extremidades arredondadas (Taylor et al., 2016). 

 

6.3. Ciclo de vida 

A transmissão ocorre por via feco-oral, através da ingestão de quistos que estão 

presentes na água e na comida (Figura 9). Após a ingestão ocorre o desenquistamento ao 

nível do intestino delgado favorecido por um ambiente alcalino, ocorrendo a libertação 

dos trofozoítos. Os trofozoítos colonizam o intestino grosso e invadem a mucosa. 

Posteriormente, dividem-se por divisão binária podendo multiplicar-se indefinidamente 

entre as criptas da mucosa do intestino grosso. Por fim, ocorre o enquistamento formando-

se um quisto que, posteriormente, será excretado para o meio ambiente, iniciando-se um 

novo ciclo (Taylor et al., 2016). 
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Figura 9. Ciclo de vida de Entamoeba histolytica. Original. 

 

 

6.4. Patogenia e sinais clínicos 

As formas não patogénicas do organismo (quistos) normalmente vivem no 

lúmen do intestino grosso (Taylor et al., 2016). 

Por sua vez, as formas patogénicas (trofozoítos) invadem a mucosa causando 

ulceração e disenteria, podendo ser transportadas através do sistema porta para o fígado 

e outros órgãos onde se podem formar grandes abcessos. Os trofozoítos secretam enzimas 

proteolíticas e produzem úlceras características, em forma de frasco, na mucosa do 

intestino grosso (Alama et al., 2015; Taylor et al., 2016). A erosão pode permitir que os 

parasitas entrem na corrente sanguínea quando a sequela mais comum é a formação de 

abcessos no fígado. Os gatos também são suscetíveis à infeção experimental, embora não 

ocorra a formação de quistos (Alama et al., 2015). As estirpes virulentas penetram na 

mucosa do intestino grosso e multiplicam-se para formar pequenas colónias que se 

estendem para a submucosa e camada muscular. 
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Na ausência de infeção bacteriana há pouca reação inflamatória, mas em 

coinfeções bacterianas ocorre hiperemia e inflamação com predomínio de neutrófilos. 

A infeção por este protozoário é caracterizada por uma gastroenterite grave a 

moderada caracterizada por diarreias ou disenteria (Taylor et al., 2016). Uma vez que 

Entamoeba histolytica é um parasita protozoário potencialmente invasivo, pode induzir 

colite erosiva ou ulcerativa, resultando numa síndrome clínica de diarreia sanguinolenta 

(Taylor et al., 2016). Em casos avançados, a infeção pode levar a anemia e abcesso 

hepático que pode espalhar-se para outros órgãos, particularmente os pulmões e cérebro 

(Alama et al., 2015; Taylor et al., 2016).  

A disseminação sistémica, especialmente para o fígado, pulmão e cérebro 

através de vasos sanguíneos e vasos linfáticos, ocorre normalmente em humanos, sendo 

rara em cães, no entanto, encontra-se reportado um caso de amebiose canina sistémica 

(Alama et al., 2015). 

 

6.5. Diagnóstico  

Os organismos móveis e quistos de E. histolytica podem ser detetados em 

esfregaços de fezes. Os trofozoítos e quistos podem ser corados com iodo ou hematoxilina 

de ferro.  

Diversos testes serológicos foram avaliados para o diagnóstico de infeções por 

E. histolytica. Estes incluem ELISA, aglutinação em látex, fixação de complemento e 

hemaglutinação indireta. Vários métodos de PCR também foram usados para detetar E. 

histolytica em amostras clínicas. Estes baseiam-se na amplificação de sequências de ADN 

específicas que se correlacionam com a categorização da isoenzima patogénica/não 

patogénica e parecem ser muito sensíveis e específicos (Taylor et al., 2016). 
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6.6. Epidemiologia 

Entamoeba histolytica é primariamente um parasita de primatas, sendo os 

humanos os reservatórios para os animais (Taylor et al., 2016). 

O cão é o animal doméstico mais comum nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. O papel como animal de companhia e de trabalho proporciona-lhes 

uma posição importante no mundo humano em comparação com outros animais 

domésticos. Devido a essa associação, o papel do cão como fonte potencial de parasitas 

para os seus tutores é importante, no entanto, a infeção por Entamoeba histolytica em 

cães só foi relatada esporadicamente e muitas vezes através do contacto com humanos. 

No Japão, apenas se identificou este protozoário através de microscopia eletrónica num 

gato persa de 3 anos de idade tendo desenvolvido diarreia sanguinolenta (Lorenzini et al., 

2007). 

 

6.7. Tratamento e controlo 

O tratamento da amebiose depende do uso combinado de metronidazol e di-iodo-

hidroxiquina (Taylor et al., 2016). O metronidazol tem atividade antiprotozoária, 

enquanto o di-iodo-hidroxiquina é usado como amebicida luminal (Nagata et al., 2012). 

Relativamente ao controlo desta infeção, sabe-se que os cães não são um 

reservatório significativo de infeção para os seres humanos, de modo que a profilaxia 

depende, em última análise, da higiene pessoal e sanitária na população humana (Taylor 

et al., 2016). 
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7. Sarcocistose 

7.1. Etiologia 

Sarcocystis é um dos parasitas mais prevalentes de animais e mamíferos, 

incluindo seres humanos, aves e vertebrados inferiores, existindo cerca de 130 espécies 

reconhecidas e isoladas a partir dos músculos estriados de mamíferos, aves, répteis e seres 

humanos (Britton et al., 2010). A nomenclatura, anteriormente complexa para o grande 

número de Sarcocystis spp., é atualmente baseada na biologia deste protozoário. 

Atualmente, a espécie animal mais importante a reconhecer como hospedeiro definitivo 

é o cão: 

• Sarcocystis bovicanis (Sarcocystis cruzi); 

• Sarcocystis ovicanis (Sarcocystis tenella); 

• Sarcocystis capracanis; 

• Sarcocystis hircicanis; 

• Sarcocystis suicanis (Sarcocystis porcicanis, Sarcocystis miescheriana); 

• Sarcocystis equicanis (Sarcocystis bertrami); 

• Sarcocystis fayeri; 

• Sarcocystis hovarthi; 

• Sarcocystis cameli. 

 

As espécies mais importantes reconhecidas no gato como hospedeiro definitivo 

são: 

• Sarcocystis bovifelis (Sarcocystis hirsuta); 

• Sarcocystis ovifelis (Sarcocystis tenella, Sarcocystis medusiformis); 

• Sarcocystis porcifelis (Sarcocystis suifelis) (Taylor et al., 2016). 

 

7.2. Morfologia 

Os oocistos de Sarcocystis são ovais, de parede frágil, medem 9 a 16 µm e 

contêm dois esporocistos cada um com quatro esporozoítos maturos. 

Os quistos podem medir até 720 por 240 µm, sendo encontrados principalmente 

no músculo e contêm inúmeros bradizoítos em forma de meia-lua no seu interior (Irvine 

et al., 2016). 



 

34 
 

7.3. Ciclo de vida  

As espécies de Sarcocystis possuem, geralmente, um ciclo de vida (Figura 10) 

heteroxeno obrigatório com dois hospedeiros, sendo os herbívoros hospedeiros 

intermediários e os carnívoros e omnívoros, como o homem, hospedeiros definitivos 

(Dubey et al., 2015). 

A infeção ocorre por ingestão de quistos com bradizoítos nos músculos dos 

hospedeiros intermediários infetados. Após o consumo dos tecidos infetados, os 

bradizoítos são libertados no intestino passando para a lâmina própria e diferenciam-se 

em micro e macrogametócitos no duodeno, jejuno e íleo em 2 dias (Irvine et al., 2016). 

Após a fusão dos gâmetas, forma-se o oocisto de parede fina que, ao contrário da maioria 

dos outros esporozoítos entéricos sofre esporulação dentro do hospedeiro. Os oocistos 

esporulam no intestino e os esporocistos são excretados nas fezes e são imediatamente 

infetantes para os hospedeiros intermediários. Os dois esporocistos formados contêm 

cada um quatro esporozoítos (Irvine et al., 2016; Taylor et al., 2016).  

 

 

 

Figura 10. Ciclo de vida de Sarcocystis spp.. Original. 
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7.4. Patogenia e sinais clínicos 

A infeção no hospedeiro definitivo, incluindo o cão, é geralmente assintomática, 

tendo sido relatada diarreia ligeira em algumas infeções (Taylor et al., 2016). 

A doença clínica é mais frequentemente observada no hospedeiro intermediário 

e está principalmente associada à inflamação neurológica, muscular ou hepática (Irvine 

et al., 2016; Taylor et al., 2016). 

Sarcocystis canis, S. neurona e uma espécie não identificada de Sarcocystis estão 

associadas a infeções clínicas em cães e envolvem localização extraintestinal. Duas novas 

espécies, S. caninum e S. svanai, também estão associadas a hepatite clínica e miosite em 

cães (Munday et al., 2014; Irvine et al., 2016; Taylor et al., 2016). A miosite clínica 

associada a numerosos quistos tecidulares de Sarcocystis foi relatada no Canadá 

(Chapman et al., 2005) e em dois cães nos EUA (Sykes et al., 2011). 

 

7.5. Epidemiologia 

Existe uma elevada prevalência de infeção em animais assintomáticos observada 

nos matadouros. Sabe-se que cães-pastores e gatos de vida livre desempenham um papel 

importante na transmissão de Sarcocystis e deve-se tomar cuidado para que apenas carne 

sujeita a cocção adequada seja oferecida aos cães e aos gatos. Surtos agudos de 

sarcocistose são mais prováveis quando se verifica um grande número de esporocistos 

nas fezes de cães. A longevidade dos esporocistos eliminados nas fezes não é conhecida 

(Taylor et al., 2016). 

 

7.6. Diagnóstico, tratamento e controlo 

O diagnóstico é realizado através da identificação de oocistos e sua diferenciação 

de outras espécies de coccídeos de cães e gatos (Dubey et al., 2006; Taylor et al., 2016). 

Não existem testes de diagnóstico específicos ou reagentes para a identificação de 

oocistos de Sarcocystis (Dubey et al., 2006). 

Atualmente não existe tratamento eficaz para infeção em cães ou gatos. As 

únicas medidas de controlo possíveis são a higienização. Os cães e gatos não devem ser 

alojados junto dos animais de produção e não devem ser alimentados com carne crua 

(Taylor et al., 2016). 



 

36 
 

8. Tricomonose 

8.1. Etiologia 

A tricomonose tem como etiologia o protozoário Tritrichomonas foetus 

originalmente descrito como um parasita restrito ao trato urogenital do gado bovino, mas 

mais recentemente foi demonstrado que pode infetar o trato gastrointestinal de gatos 

domésticos tendo, desde 2001, sido identificado como uma causa de diarreia crónica do 

intestino grosso em gatos colonizando o íleo, o ceco e o cólon e residindo em contato 

próximo com o epitélio (Gookin & Levy, 2015; Hora et al., 2017). 

 

8.2. Morfologia 

Os organismos encontrados nos gatos são morfologicamente indistinguíveis 

daqueles observados em bovinos. Os trofozoítos são em forma de pêra, com 

aproximadamente 10 a 25 μm de comprimento e 3 a 15 μm de largura, possuem um único 

núcleo e quatro flagelos, cada um deles derivando do corpo basal situado na extremidade 

anterior arredondada (Hora et al., 2017). 

Três dos flagelos são livres anteriormente, enquanto o quarto se estende para trás 

e forma uma membrana ondulante ao longo do comprimento do organismo e, em seguida, 

continua posteriormente como um flagelo livre (Figura 11). O axostilo, uma haste hialina 

com função esquelética, estende o comprimento da célula e geralmente projeta-se 

posteriormente (Taylor et al., 2016; Hora et al., 2017). 

 

Figura 11. Tritrichomonas foetus. Adaptado de Taylor et al., (2016). 
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8.3. Ciclo de vida 

Pensa-se que a infeção por T. foetus seja adquirida principalmente pela via feco-

oral (Gookin & Levy, 2015). Após ingestão dos trofozoítos pelo gato (Figura 12), a 

infeção estabelece-se entre 2 a 7 dias (Gookin et al., 2001). Os trofozoítos reproduzem-

se por divisão binária longitudinal no intestino grosso sendo posteriormente excretados 

pelas fezes (Gruffydd-Jones et al., 2013b; Taylor et al., 2016). Não há produção de 

quistos, apenas se forma um pseudoquisto, pelo que os trofozoítos são extremamente 

frágeis no exterior, necessitando de um contato próximo para a transmissão. A existência 

do pseudoquisto, no entanto, permite-lhes a sobrevivência no meio externo por escassos 

intervalos de tempo (Gruffydd-Jones et al., 2013b; Taylor et al., 2016). Discute-se 

atualmente a possibilidade de autoinfeção, através da ingestão de trofozoítos presentes no 

pelo, o que contribuiria para a perpetuação e transmissão de infeção (Arranz-Solís et al., 

2016). 

 

Figura 12. Ciclo de vida de Tritrichomonas foetus. Adaptado de Lappin (2014). 
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8.4. Patogenia e sinais clínicos 

Com base no que se sabe sobre os mecanismos patogénicos de Tritrichomonas 

foetus bovino no trato reprodutivo e o que pode ser observado em gatos infetados com 

espécies de Tritrichomonas felinas, múltiplos fatores são prováveis. Estes incluem 

interação com a flora bacteriana endógena, aderência ao muco e epitélio hospedeiro e 

produção de citotoxinas e enzimas (Yaeger & Gookin, 2005; Gookin & Levy, 2015). A 

infeção de gatos resulta numa colonização crónica do íleo terminal, ceco e cólon e diarreia 

do intestino grosso (Hora et al., 2017). 

Histologicamente pode-se observar infiltração de linfócitos, células plasmáticas 

e neutrófilos na lâmina própria do cólon. Em casos raros, Tritrichomonas pode invadir o 

sub-epitélio. As protéases de cisteína parecem mediar a adesão e efeitos citotóxicos no 

epitélio intestinal e estão a ser exploradas quanto a possíveis alvos de tratamento para 

melhorar os sinais de infeção. Este protozoário também já foi encontrado no útero de um 

gato com piómetra, sugerindo uma possível ligação à doença do trato reprodutivo em 

gatos (Taylor et al., 2016; Hora et al., 2017). 

Na maioria dos casos, os gatos infetados mantêm uma boa saúde, um apetite 

normal e boa condição corporal, que presumivelmente reflete um confinamento da 

infeção ao cólon (Gookin et al., 2017). 

A infeção por T. foetus causa colite com aumento da frequência de dejeções, 

consistência fecal variável entre fezes semi-formadas a líquidas e fétidas, podendo por 

vezes apresentar sangue fresco ou muco. Com diarreia grave, o ânus pode ficar inflamado 

e doloroso e o gato pode tornar-se incontinente (Gruffydd-Jones et al., 2013b). Embora 

gatos de todas as idades possam ser afetados, a diarreia associada a T. foetus é mais 

comum observar-se em gatos jovens (Taylor et al., 2016). 

A duração da diarreia na literatura publicada varia de 1 dia a 8 anos, e 59% dos 

proprietários relatam que o seu gato já teve diarreia desde a sua adoção (Gruffydd-Jones 

et al., 2013b). 
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8.5. Diagnóstico 

A infeção pela espécie Tritrichomonas foetus é diagnosticada com base na 

identificação do organismo num exame fecal de montagem húmida, depois de cultura em 

meios que promovem o crescimento de espécies de Tritrichomonas, ou por PCR realizada 

em ADN extraído de uma amostra fecal (Stockdale et al., 2006; Tolbert & Gookin, 2009; 

Taylor et al., 2016). 

É importante reconhecer que nenhum teste de diagnóstico disponível tem 100% 

de sensibilidade para deteção de infeção por este protozoário e que a excreção pode ser 

intermitente. Se os resultados do teste forem positivos, o gato é considerado infetado com 

espécies de Tritrichomonas. No entanto, se os resultados dos testes forem negativos, a 

possibilidade de infeção não pode ser excluída, particularmente nos casos em que há um 

alto índice de suspeita de infeção. Nestes casos, o médico veterinário assistente deve 

considerar fortemente a repetição do teste (Hora et al., 2017). 

O aparecimento de felinos jovens à consulta com história de diarreia é bastante 

frequente e por essa mesma razão deve ser elaborada uma lista de diagnósticos 

diferenciais mais prováveis (Little, 2013). Os principais diagnósticos diferenciais para 

gatos jovens com diarreia incluem diferentes parasitoses como toxacarose, toxascariose, 

coccidiose (giardiose, cripstosporidiose e cistoisosporose) e tricomonose; as viroses como 

panleucopénia felina, leucemia felina e imunodeficiência felina; as bacterioses como 

salmonelose, campilobacteriose e clostridiose; os fatores dietéticos e a ingestão de corpos 

estranhos (Little, 2013). 

É importante fazer a distinção entre T. foetus e Giardia spp., pois a forma dos 

dois parasitas é bastante semelhante sendo distinguidos pela sua motilidade e pela 

presença da membrana ondulante apenas em T. foetus (Gookin & Levy, 2015).  
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8.6. Epidemiologia 

Permanece incerta a epidemiologia relativamente à infeção por este protozoário 

na população felina (Stockdale et al., 2006). Sabe-se, no entanto, que este agente está 

amplamente distribuído pela Europa, América do Sul, Canadá, Estados Unidos da 

América, Austrália e Ásia. Em gatos, é provável que a transmissão ocorra através da via 

feco-oral. A infeção é mais frequentemente observada em colónias de gatos e lares com 

muitos gatos. Nestas situações, o organismo é presumivelmente espalhado entre gatos por 

contato próximo (ESCAAP, 2011; Taylor et al., 2016).  

 

8.7. Tratamento e controlo  

Foi relatado que o uso de vários antibióticos melhora os sinais clínicos, 

possivelmente devido à redução da microflora bacteriana residente, da qual os organismos 

se alimentam. O ronidazol demonstrou ter um efeito direto sobre os organismos, levando 

a uma redução na diarreia, embora o seu uso deva ser feito de uma forma cuidadosa por 

causa de possíveis efeitos colaterais neurotóxicos nos gatos em doses mais elevadas 

(LeVine et al., 2011; Taylor et al., 2016). A posologia habitual é de 30 mg/kg, PO, SID, 

durante 14 dias. Apresenta absorção rápida e completa pelo trato gastrointestinal e tempo 

de semi-vida longo, propriedades que contribuem para a potencial neurotoxicidade deste 

medicamento (LeVine et al., 2011). 

Outras terapias para o tratamento da infeção por espécies de Tritrichomonas em 

gatos são limitadas na sua eficácia. Foram tentadas muitas abordagens para controlar a 

diarreia, mas sem sucesso aparente, incluindo mudanças na dieta, uso de diferentes 

antibióticos e suplementação com probióticos (Gookin & Levy, 2015). 

Tem sido sugerido que mudanças frequentes na dieta e o uso indiscriminado de 

antibióticos prolongam o tempo que os gatos levam a autolimitar a diarreia. Os 

veterinários devem ser cautelosos na escolha de antibióticos específicos para o tratamento 

da infeção por espécies de Tritrichomonas pois podem simplesmente suprimir a deteção 

destes protozoários, no lugar de os erradicar (Taylor et al., 2016). 
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9. Toxoplasmose 

9.1. Etiologia 

A toxoplasmose é uma doença provocada pelo parasita Toxoplasma gondii. Os 

hospedeiros definitivos são os felinos domésticos e silváticos, sendo o homem e outros 

mamíferos, incluindo os próprios felinos, os hospedeiros intermediários. Estes podem 

infetar-se pela ingestão dos oocistos excretados nas fezes dos felinos ou pela ingestão de 

quistos com bradizoítos em carne crua (Meireles et al., 2015; Taylor et al., 2016). 

 

9.2. Morfologia 

Os oocistos de T. gondii são arredondados a ligeiramente ovais e medem 11-15 

μm (média de 13 μm) por 8-12 μm. Os oocistos esporulados (Figura 13) contêm dois 

esporocistos elípticos contendo cada um quatro esporozoítos. Os taquizoítos são 

encontrados em vacúolos em vários tipos de células, por exemplo, fibroblastos, 

hepatócitos, células reticulares e células miocárdicas. Em qualquer célula pode haver 8 a 

16 organismos, cada um medindo 6 a 8 μm.  

Os quistos podem medir até 100 μm de diâmetro, sendo encontrados 

principalmente no músculo, fígado, pulmão e cérebro e podem conter vários milhares de 

bradizoítos (Taylor et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Formas evolutivas de Toxoplasma gondii: A. Taquizoíto numa lavagem 

broncoalveolar corado com Giemsa. B. Quisto num cérebro infetado, ampliação 500x. C. 

Oocisto não esporulado. D. Oocisto esporulado nas fezes de gato obtido pela técnica de 

flutuação de sacarose. Adaptado de Lucio-Forster apud Elmore, (2010). 
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9.3. Ciclo de vida 

T. gondii é um parasita heteroxeno facultativo, pois apresenta dois tipos de 

reprodução (Figura 14): uma assexuada que ocorre em diversas células do hospedeiro 

intermediário, e outra sexuada, no epitélio intestinal de gatos não imunes (Hill et al., 

2005; Irvine et al., 2016). 

Os gatos podem infetar-se pelas três formas evolutivas: esporozoítos, que estão 

dentro dos oocistos esporulados, taquizoítos nas células ou livres, e bradizoítos, presentes 

nos quistos musculares. Quando um felídeo ingere quistos presentes nos tecidos de um 

hospedeiro intermediário, as paredes desses quistos são destruídas por enzimas gástricas 

e libertam os bradizoítos do seu interior (Robert-Gangneux & Dardé, 2012). Essas formas 

evolutivas infetam os enterócitos, onde passam por uma autolimitação no número de 

multiplicações assexuadas por esquizogonia caracterizadas pelo desenvolvimento de 

merozoítos dentro de esquizontes. O conjunto destes merozoítos, formados dentro do 

vacúolo parasitário da célula, é denominado esquizonte maturo. Este primeiro passo é 

seguido pelo desenvolvimento sexual, por gametogonia, com a formação de gâmetas 

masculinos conhecidos como microgâmetas e os gâmetas femininos que são os 

macrogâmetas (Hill et al., 2005). O macrogâmeta é imóvel e permanece dentro de uma 

célula epitelial, enquanto os microgâmetas móveis, com dois flagelos, sairão da célula 

hospedeira e irão fecundar o macrogâmeta, formando o ovo ou zigoto dentro do 

enterócito. Este evolui dentro do epitélio e forma uma parede externa dupla, dando origem 

ao oocisto não esporulado, que rompe a célula epitelial e é eliminado junto com as fezes 

dos felídeos. No ambiente, o oocisto esporulado contém dois esporocistos, cada um com 

quatro esporozoítos (Robert-Gangneux & Dardé, 2012; Irvine et al., 2016). 

O ciclo assexuado é iniciado quando um hospedeiro intermediário ingere 

oocistos com esporozoítos, quistos musculares ou menos frequentemente taquizoítos (Hill 

et al., 2005). Os quistos e os oocistos passam pelo estômago e libertam, respetivamente, 

os bradizoítos e os esporozoítos no intestino, onde esses serão capazes de aderir e penetrar 

nas células da mucosa local. Aproximadamente oito horas após a ingestão das formas 

infetantes, passam por intensa multiplicação e penetram vários tipos de células do 

organismo. Dentro dessas células o parasita multiplica-se no interior de um vacúolo 

parasitário, onde realiza sucessivas divisões, formando-se novos taquizoítos. Estes 

rompem a célula parasitada e libertam os novos taquizoítos que poderão penetrar em 

outras células. No tecido do hospedeiro intermediário, após um período de multiplicação 
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ativa, os taquizoítos diferenciam-se em bradizoítos, no interior de quistos (Irvine et al., 

2016). 

  

 

9.4. Sinais clínicos 

Na maioria das vezes os gatos não apresentam manifestações clínicas de infeção, 

porém, quando ocorre, geralmente é polissistémica. Os achados mais comuns da 

toxoplasmose felina são a uveíte e a febre, embora tenham sido registados quadros de 

enterite, hiperplasia reativa de nódulos linfáticos mesentéricos, pneumonia, alterações 

degenerativas no sistema nervoso central e encefalite (Dubey & Lappin, 2006; Galvão et 

al., 2014). A toxoplasmose ocular pode ocorrer em gatos sem comprometimento 

sistémico, podendo ser observado luxação do cristalino, glaucoma e descolamento da 

retina e estas alterações podem ocorrer isoladamente ou concomitantemente (Dubey & 

Lappin, 2006). 

Gatas infetadas durante a gestação podem desenvolver placentite e as crias 

infetadas de forma congénita podem apresentar toxoplasmose grave. Os anticorpos 

adquiridos de forma passiva não parecem ter efeito contra T. gondii. A infeção 

 

 

Figura 14. Ciclo de vida de Toxoplasma gondii. Adaptado de Robert-Gangneux & Dardé, (2012). 

 

Figura 14. Ciclo de vida de Toxoplasma gondii. Adaptado de Robert-Gangneux & Dardé, (2012). 
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plancentária pode causar aborto ou nascimento de gatinhos com sinais clínicos graves, 

podendo ocasionar a morte (Dubey, 2010). As crias que são infetadas in utero ou durante 

a lactação, podem apresentar processos inflamatórios que afetam o fígado, pulmões e o 

sistema nervoso central, o que se reflete clinicamente como uveíte, letargia, depressão, 

ascite, encefalite, hipotermia e morte súbita (Dubey & Lappin, 2006; Galvão et al., 2014). 

 

9.5. Epidemiologia 

A literatura tem mostrado que a prevalência de T. gondii em gatos varia 

conforme a área geográfica estudada, hábitos populacionais, clima predominante na 

região, número de amostras analisadas e técnicas serológicas utilizadas para o seu 

diagnóstico (Elmore et al., 2010). Características peculiares dos gatos também podem 

influenciar diretamente na prevalência de T. gondii. Gatos que têm acesso à rua expõem-

se mais à infeção, pois podem caçar os hospedeiros intermediários. A idade também é um 

fator de risco importante para os felinos, pois quanto mais velho o animal, mais tempo foi 

a exposição (Hiil & Dubey, 2005). 

Segundo Must et al. (2015), na Estónia, ao contrário do que se verifica em muitos 

países, a prevalência deste parasita não tem diminuído e, como tal, decidiram estudar os 

fatores de risco associados a esta parasitose e relacionados com os gatos. Concluíram que 

a seroprevalência de T. gondii nos gatos da Estónia era de 60,8%, estando esta associada 

a: aumento da idade, acesso ao exterior, possibilidade de caçarem, vida em ambiente rural 

e não ter raça definida, podendo a prevalência ser diminuída com a restrição do acesso 

dos gatos ao exterior. 

Já no nordeste da China, num estudo realizado por Cong et al. (2016), verificou-

se uma seroprevalência de 19,3%, sendo que, como também referido no estudo anterior, 

esta era superior em gatos mais velhos do que juvenis e em gatos de rua.  

Saevik et al. (2015) estudaram os fatores de risco associados à prevalência deste 

parasita em 478 gatos na Noruega e verificaram uma seroprevalência de 41%. Os autores 

concluíram que a prevalência era superior em gatos sem raça definida comparativamente 

com gatos de raça, em machos e, como já referido anteriormente, também aumentava com 

a idade. A seroprevalência também era superior em determinadas regiões, levando a crer 

que a contaminação ambiental é um fator de risco muito relevante. 
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9.6. Diagnóstico, tratamento e controlo 

O diagnóstico da infeção por T. gondii pode ser estabelecido por evidências 

diretas, detetando-se o parasita ou o seu ADN em tecidos ou fluidos corporais. Ainda 

pode ser detetado por evidência indireta principalmente por anticorpos anti-T. gondii 

(Saadatnia & Golkar, 2012). 

Os oocistos esporulados possuem uma parede muito impermeável e, portanto, 

são muito resistentes a desinfetantes. No entanto, os oocistos esporulados são facilmente 

eliminados dos legumes quando cozinhados entre 55°C a 60°C por um a dois minutos 

(Dubey, 2010). A cocção dos quistos sob um período de tempo prolongado é necessária, 

para conseguir eliminar todos os quistos na carne. Estes normalmente são inviabilizados 

imediatamente quando aquecidos a 67°C, porém ainda permanecem viáveis a 60°C 

durante cerca de quatro minutos e a 50°C durante cerca de dez minutos (Robert-Gangneux 

& Dardé, 2012). Com o mesmo objetivo, existem procedimentos comerciais de cura com 

sal, sacarose, ou baixa temperatura, mas o tempo de sobrevivência dos quistos no tecido 

varia de acordo com a concentração da solução e da temperatura de armazenamento. Em 

condições laboratoriais, as soluções que contêm 2% de cloreto de sódio, 1,4% de potássio 

ou lactato de sódio são eficazes dentro de oito horas para a inviabilização dos quistos 

tecidulares de T. gondii em lombo de suíno (Hill et al., 2006).  

Os proprietários dos gatos podem prevenir ou, pelo menos, reduzir o risco de 

exposição dos seus animais de estimação adotando algumas medidas na sua criação 

incluindo não alimentar gatos com carne crua, controlar potenciais hospedeiros 

intermediários tais como roedores, e impedindo que o gato tenha acesso ao exterior 

(Dabritz et al., 2008). Condutas de higiene pessoal devem ser seguidas, pois não se deve 

fornecer aos animais água de lagos, poços e rios, que não passem por um tratamento 

prévio (Galvão et al., 2014). A limpeza diária das caixas de areia dos gatos é importante 

para evitar a esporulação do oocisto, já que é preciso pelo menos um dia para esta forma 

evolutiva esporular e se tornar infetante e assim infetar outros felinos que vivem no 

mesmo ambiente (Elmore et al., 2010). 

Em gatos, a clindamicina é o tratamento de escolha e deve ser administrada numa 

posologia de 12,5 a 25 mg/kg de peso, PO ou intramuscular, BID, durante 4 semanas. 

Pode associar-se trimetropim-sulfonamida a 30mg/kg por via oral, BID, durante 4 
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semanas. Gatos com doença sistémica e uveíte devem ser tratados em combinação com 

corticosteróides tópicos para evitar danos decorrentes da inflamação (Lappin, 2010).  

Barbosa et al. (2012) realizaram estudos in vitro e in vivo em modelos 

experimentais, em que utilizaram a enrofloxacina no tratamento da toxoplasmose, que se 

mostrou eficaz e sem muitos efeitos colaterais, podendo ser uma importante alternativa 

no tratamento da toxoplasmose. 

 

10. Neosporose 

10.1. Etiologia 

Neospora caninum é um protozoário que é reconhecido como um dos agentes 

infeciosos mais importantes responsáveis pelo aborto em bovinos a nível mundial. A 

transmissão placentária é considerada como a principal via de transmissão em bovinos, 

enquanto a importância epidemiológica da transmissão horizontal através da ingestão de 

oocistos parece variar geograficamente. Ocasionalmente, Neospora caninum também 

pode causar infeções clínicas em cavalos, cabras, ovelhas e veados. Os cães, e outras 

espécies de canídeos, são considerados os hospedeiros definitivos e excretam oocistos no 

ambiente (Dubey et al., 2007; Taylor et al., 2016). 

 

10.2. Morfologia 

Os oocistos não esporulados de N. caninum medem 11,7 por 11,3 μm (10,6 a 

12,4 × 10,6 a 12,0 μm). Os taquizoítos medem 6 por 2 μm e geralmente estão localizados 

no citoplasma das células (Dubey et al., 2007; Taylor et al., 2016). Os quistos tecidulares 

são ovais, com 107 μm de comprimento, e possuem uma parede espessa (até 4 μm) e são 

encontrados principalmente no tecido nervoso (Taylor et al., 2016). 
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10.3. Ciclo de vida 

O ciclo de vida completo de Neospora caninum (Figura 15) foi apenas 

recentemente elucidado. Os oocistos não esporulados e ambientalmente resistentes são 

excretados nas fezes do hospedeiro definitivo, 8 a 23 dias após a infeção (Taylor et al., 

2016). Os oocistos esporulam fora do hospedeiro dentro de 24 horas. Quando ingeridos 

pelos hospedeiros intermediários, como o gado, estes ficam infetados permanentemente 

e formam-se os quistos tecidulares. A gestação ativa esses quistos e pode ocorrer aborto 

espontâneo. Se o feto abortado e a placenta forem ingeridos pelo hospedeiro carnívoro 

final, eles serão infetados e o ciclo de vida estará completo. Foi demonstrado que a infeção 

placentária ocorre em bovinos, ovinos, cães e gatos, havendo a transmissão de taquizoítos 

de uma mãe infetada para o feto durante a gravidez. Os cães e raposas também podem 

atuar como hospedeiros intermediários (Dubey et al., 2007; Taylor et al., 2016). 

  

  

 

 

 

Figura 15. Ciclo de vida de Neospora caninum. Adaptado de Dubey et al., (2007). 
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10.4. Sinais clínicos 

Os casos mais graves de neosporose ocorrem em cachorros ou cães jovens com 

menos de 1 ano de idade. Os cães jovens desenvolvem paresia dos membros posteriores, 

que se desenvolve numa paralisia ascendente e progressiva. Os sinais neurológicos 

dependem do local parasitado (Dubey, 2003). Geralmente, os membros posteriores são 

afetados mais gravemente do que os membros anteriores. Outras disfunções que ocorrem 

incluem: dificuldade em engolir, paralisia da mandibula, flacidez muscular, atrofia 

muscular e até insuficiência cardíaca após miocardite (Dubey, 2003; Dubey et al., 2005). 

Os cães com paralisia dos membros posteriores podem ficar alertas e sobreviver por 

meses (Dubey et al., 2005). 

A doença pode ser localizada ou generalizada onde praticamente todos os órgãos 

podem estar envolvidos, incluindo a pele. A dermatite pode ser grave envolvendo um 

grande número de formas parasitárias. Cães de qualquer idade podem ser afetados. A 

neosporose fatal tem sido relatada em cães de 8 a 15 anos de idade (Dubey, 2003). 

 

10.5. Diagnóstico 

Os cães clinicamente afetados apresentam frequentemente níveis de anticorpos 

para Neospora muito mais elevados do que em indivíduos com infeção subclínica. A 

biópsia de tecidos infetados demonstra inflamação não supurativa e pode revelar a 

presença de organismos protozoários, mas a imuno-histoquímica ou a PCR podem ser 

necessárias para detetar os organismos ou diferenciá-los de outros protozoários. 

Cães com neosporose geralmente não excretam oocistos nas fezes. A deteção de 

Neospora em amostras fecais é esporádica, porque os cães geralmente excretam oocistos 

por apenas um período de dias ou semanas após a ingestão de tecidos de um animal 

infetado. Os oocistos são quase idênticos aos de Hammondia heydorni, um parasita 

intimamente relacionado que não foi associado com doença sistémica em cães ou com 

aborto em ruminantes. A PCR pode ser necessária para distinguir entre oocistos de 

Neospora caninum e H. heydorni (Dubey et al., 2007). 
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10.6. Epidemiologia 

Dados de prevalência relacionados com a idade indicam que a maioria dos cães 

são infetados após o nascimento. Na maioria dos casos de neosporose neonatal, os sinais 

clínicos não são aparentes até às 5-7 semanas após o nascimento. Isso sugere que N. 

caninum é transmitido da mãe para os cachorros até o final da gestação (ESCAAP, 2011). 

Estão documentadas prevalências superiores em cães mais velhos do que em 

cães jovens. Tem sido relatado que placentas abortadas de bovinos são a principal fonte 

de infeção para cães e que uma alimentação à base de carne bovina crua também tem sido 

identificada como um fator de risco para a neosporose canina e, portanto, os cães de caça 

alimentados com carne bovina crua apresentam elevadas prevalências (Taylor et al., 

2016).  

Os oocistos de Neospora caninum já foram encontrados nas fezes de cães com 

idade entre 45 dias e 13 anos e o número de oocistos por grama de fezes varia de alguns 

a mais de 100.000 oocistos (Dubey et al., 2007). 

 

10.7. Tratamento e controlo 

O tratamento da neosporose é geralmente difícil e temporário, parcial ou 

completamente ineficaz. Longos períodos, superiores a 8 semanas de tratamento podem 

ser necessários. O tratamento de cães com sinais neurológicos é muito longo e tem um 

mau prognóstico. O tratamento é mais eficaz nos estádios iniciais, antes que ocorra 

contratura muscular (Dubey et al., 2007).  

O tratamento da neosporose cutânea parece ser mais eficaz. A clindamicina é o 

principal medicamento usado para tratar a neosporose canina. É a única lincosamida que 

possui atividade anti-protozoária adicional. Portanto, é eficaz contra taquizoítos de N. 

caninum. A combinação de clindamicina e sulfonamida é considerada eficaz contra a 

neosporose. A clindamicina afeta a multiplicação de taquizoítos de N. caninum, mas 

acredita-se que tenha pouco ou nenhum efeito sobre os bradizoítos. Dessa forma, os 

quistos tecidulares podem persistir mesmo com 2 meses de tratamento (Sykes, 2014). 

É recomendada a prevenção de infeção por N. caninum em cães ou outros 

potenciais hospedeiros definitivos que possam contaminar pastagens e alimentos com 

fezes. O controlo de cães em explorações de gado bovino também tem sido proposto como 
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um mecanismo para reduzir a transmissão de infeções para o gado bovino. Em 

explorações leiteiras intensivas, a presença de cães deve ser evitada, ou pelo menos a 

vedação à prova de cães deve ser fornecida em áreas apropriadas e o acesso dos cães à 

zona de alojamento e às áreas de armazenamento de animais e de galinheiro deve ser 

evitado. A remoção de fezes de cães em pastagens também é recomendada. Uma vez que 

cães jovens eliminam mais oocistos após a infeção do que cães mais velhos, a presença 

de fêmeas grávidas ou cadelas também deve ser prevenido nas áreas mencionadas acima. 

Cães e outros potenciais hospedeiros definitivos não devem ter acesso a tecidos 

infetados de hospedeiros intermediários. O risco de infeção para os hospedeiros 

definitivos pode ser diminuído se os fetos abortados, membranas fetais e outros tecidos 

de bovinos potencialmente infetados, que podem ser hospedeiros intermediários, forem 

descartados com segurança para que cães e outros carnívoros não tenham acesso a esses 

subprodutos (Dubey et al., 2007). 
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CAPÍTULO II – COMPONENTE PRÁTICA 

1. Introdução  

O período de estágio realizou-se no Hospital Veterinário de Aveiro (HVA), 

durante os meses de setembro de 2017 a fevereiro de 2018. O HVA é um hospital 

veterinário, cujo corpo clínico é composto por sete médicos veterinários, que realizam 

consultas durante o horário de atendimento e outros três que realizam o turno da noite 

segundo uma escala de horários elaborada pela direção do hospital. Fazem parte também 

da equipa do hospital cinco enfermeiros veterinários e quatro auxiliares de veterinária. A 

diretora clínica é a Doutora Joana Alegrete, que tem um papel fundamental na área da 

cirurgia. Neste hospital, os animais atendidos são na sua maioria cães e gatos, mas 

também se realizam consultas e internamento de animais exóticos. 

No HVA é permitido aos estagiários trabalharem de forma participativa e ativa, 

quer nas consultas, quer nos procedimentos clínico-cirúrgicos efetuados. Foi-me 

proporcionado a oportunidade de assistir às consultas durante o horário de atendimento, 

mas também no horário de urgências. No dia-a-dia, enquanto estagiário, participei nas 

várias tarefas essenciais para tratar os animais internados. Ajudava na preparação e 

administração das medicações, mas também realizava pensos nos animais que 

apresentavam queimaduras, feridas e fraturas. Contactei com animais aos quais se 

realizou quimioterapia. Realizei com ajuda vários tipos de radiografias, acompanhei 

ultrassonografias, mas também tomografias computorizadas, que eram encaminhadas 

para o Hospital Veterinário de Montenegro.  

Foi-me permitido aprender os protocolos anestésicos realizados no hospital e 

posteriormente calcular as doses anestésicas e preparação das mesmas. Ajudei e 

acompanhei um grande número de cirurgias, não só de tecidos moles, mas também 

ortopédicas. Por vezes, também tinha a oportunidade de eu próprio realizar orquiectomias 

em gatos. Não menos importante, realizei a colheita de várias amostras biológicas 

incluindo sangue, cerúmen e urina, para realização posterior de esfregaços, citologias ou 

culturas.  

Durante o meu período de estágio foram recolhidas amostras de fezes, incluídas 

neste estudo, que posteriormente foram enviadas para o INNO para análise. Na 

componente prática, os protozoários Cystoisospora spp. e Giardia spp. serão as espécies 

em estudo, pois foram as únicas a serem observadas na avaliação das amostras fecais. 
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2. Objetivos 

O presente trabalho teve como principal objetivo identificar as principais 

infeções por protozoários gastrointestinais nos animais de companhia, nomeadamente no 

cão e no gato, que se apresentaram nas consultas do HVA, bem como verificar quais os 

protocolos de desparasitação utilizados. 

Com este estudo pretendeu-se também: 

a) Consolidar e melhorar os conhecimentos adquiridos ao longo dos cinco 

anos curriculares; 

b) Participar em consultas; 

c) Participar em cirurgias; 

d) Acompanhar todos os procedimentos realizados no internamento. 

 

3. Materiais e métodos 

3.1. Animais incluídos no estudo 

Os animais incluídos no presente estudo foram aqueles aos quais foi possível ter 

acesso ao maior número de dados de modo a caracterizar de uma forma mais completa as 

amostras. Estes animais incluíram aqueles que se apresentaram à consulta externa ou 

estavam internados, e cuja história clínica pudesse ser recolhida da forma mais completa 

possível.  

 

3.2. Recolha e caracterização da amostra 

No período compreendido entre 1 de janeiro de 2012 e 31 de janeiro de 2018, 

foi recolhida informação contida nos registos clínicos de todos os cães e gatos a cujos 

proprietários tinha sido recomendada a realização de coprologias. 

Após consulta, e por recomendação do médico veterinário, a par da realização 

de anamnese e exame físico completos, foram colhidas durante três dias consecutivos 

pelos proprietários uma a três amostras fecais do tamanho de uma noz e colocadas em 

frascos apropriados para o efeito. Após serem trazidas ao HVA, as amostras foram 

enviadas para o laboratório INNO sediado em Braga, para serem devidamente analisadas. 
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Os resultados obtidos eram posteriormente disponibilizados através da página 

eletrónica do INNO para serem consultados pelos médicos veterinários. 

Para todos os animais incluídos no estudo, e quando presente, foi recolhida 

informação relativa ao sexo, idade e raça. Adicionalmente, e para os animais positivos 

para os géneros Giardia e Cystoisospora, foi realizado o levantamento de dados quanto 

ao peso, estado reprodutivo, tipo de alojamento, tipo de alimentação, contacto com outros 

animais, presença de manifestações clínicas, tratamentos antiparasitários realizados 

(internos, externos ou ambos) e aspeto das amostras. 

 

3.3. Análise estatística 

A análise dos dados foi realizada com recurso ao programa Microsoft Excel 

(2016).  

Os testes de Qui-quadrado ou exato de Fisher foram utilizados para comparar 

proporções, de modo a avaliar a existência de diferenças estatisticamente significativas 

em relação à presença de protozoários gastrointestinais nos animais analisados de acordo 

com as diversas variáveis independentes referidas no ponto 3.2. 

Um valor de probabilidade (p) < 0,05 foi considerado como estatisticamente 

significativo (Petrie e Watson, 2013). As análises foram realizadas com o programa SPSS 

20.0 para Windows. Limites de confiança para as proporções foram estabelecidos pelo 

teste binominal exato com intervalos de confiança (IC) de 95%. 
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4. Resultados 

4.1. Distribuição dos animais incluídos no estudo 

Durante o período de estágio realizado no HVA foram recolhidos dados de 143 

animais, dos quais 65% eram cães (n = 93) e 35% eram gatos (n = 50). Estes resultados 

encontram-se apresentados no Gráfico 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 1. Distribuição dos animais incluídos no estudo de acordo com a espécie. 

 

4.1.1. Distribuição dos gatos incluídos no estudo de acordo com as variáveis sexo, 

idade e raça 

Numa primeira análise, realizou-se a distribuição geral dos gatos incluídos no 

estudo de acordo com o sexo, idade e raça. 

Dos gatos estudados, 48% eram machos (n = 24) e 52% eram fêmeas (n = 26) 

(Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

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



 

56 
 

O Gráfico 3 apresenta a distribuição dos gatos incluídos no presente estudo de 

acordo com a idade, tendo sido estabelecidos três grupos etários: jovens (< 12 meses), 

adultos (≥ 12 ≤ 84 meses) e idosos (> 84 meses). 

Relativamente à idade dos gatos, 30% eram jovens (n = 15), 12% adultos (n = 6) 

e 4% eram idosos (n = 2). Os restantes 27 gatos (54%) não apresentavam qualquer 

informação relativamente à idade. 

 

Gráfico 3. Distribuição dos gatos incluídos no estudo de acordo com a idade. 

 

Como se pode observar no Gráfico 4, a maioria dos 50 gatos não tinha raça 

definida (n = 48), enquanto os restantes eram da raça Persa (n = 2). 
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   Gráfico 4. Distribuição dos gatos incluídos no estudo de acordo com a raça. 

 

A Tabela 5 resume a distribuição dos gatos de acordo com as três variáveis 

descritas anteriormente. 

 

Tabela 5. Distribuição dos gatos incluídos no estudo de acordo com as variáveis sexo, idade e raça. 

Variável Gatos (n) Distribuição relativa (%) 

Sexo   

Macho 24 48 

Fêmea 26 52 

   

Idade (meses)   

Jovens (<12) 15 30 

Adultos (≥12 ≤ 84) 6 12 

Idosos (>84) 2 4 

Sem informação 27 54 

   

Raça   

Sem raça definida 48 96 

Persa 2 4 

   

Total 50 100 
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4.1.2. Distribuição dos cães incluídos no estudo de acordo com as variáveis sexo, 

idade e raça 

 

Tal como nos gatos, inicialmente pretendeu-se distribuir os cães incluídos no 

estudo de acordo com o sexo, idade e raça. 

Em relação aos cães incluídos no estudo, 58% eram machos (n = 54) e 42% eram 

fêmeas (n = 39) (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5. Distribuição dos cães incluídos no estudo de acordo com o sexo. 

 

O Gráfico 6 apresenta a distribuição dos cães incluídos no presente estudo de 

acordo com a idade, tendo sido estabelecidos, tal como nos gatos, três grupos etários: 

jovens (< 24 meses), adultos (≥ 24 ≤ 96 meses) e idosos (> 96 meses). Verificou-se, tal 

como nos gatos, que a maioria dos animais eram jovens. 

Relativamente à idade dos cães, 59% eram jovens (n = 55), 11% adultos (n = 10) 

e 5% eram idosos (n = 5). Os restantes 23 cães (25%) não apresentavam qualquer 

informação relativamente a esta variável. 
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Gráfico 6. Distribuição dos cães incluídos no estudo de acordo com a idade. 

 

Relativamente à raça dos cães incluídos no estudo, e como se pode verificar no 

Gráfico 7, observou-se que 36 (38,7%) animais eram de raça não definida e 57 (61,3%) 

cães possuíam raça definida, incluindo Golden Retriever (n = 9), Buldog Francês (n = 9), 

Boxer (n = 6), Cocker Spaniel (n = 5), Spitz Anão (n = 5), Yorkshire Terrier (n = 5), 

Pastor Alemão (n = 5), e Pinscher (n = 4). As raças menos representadas, com dois 

animais, incluíram Beagle, Shar-Pei, Fila de São Miguel, Akita, Bichon Maltês, Epagneul 

Breton e West Highland White Terrier. 

 

 

Gráfico 7. Distribuição dos cães incluídos no estudo de acordo com a raça. 
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A Tabela 6 resume a distribuição dos cães de acordo com as três variáveis 

descritas anteriormente. 

        Tabela 6. Distribuição dos cães incluídos no estudo de acordo com as variáveis sexo, idade e raça. 

 

 

 

Variável Cães (n) Distribuição relativa (%) 

Sexo   

Macho 54 58 

Fêmea 39 42 

   

Idade (meses)   

Jovens (< 24) 55 59 

Adultos (≥ 24 ≤ 96) 10 11 

Idosos (> 96) 5 5 

Sem informação 23 25 

   

Raça   

Sem raça definida 36 38,7 

De raça definida 57 61,3 

   

Total 93 100 
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4.2. Prevalência de infeção  

 

Do total de 143 animais, 28 foram positivos para a pesquisa de protozoários 

gastrointestinais, o que se traduz numa prevalência geral de 19,6%. Foram encontrados 

protozoários gastrointestinais em 20,4% (19/93) dos cães e em 18% (9/50) dos gatos 

estudados (Gráfico 8). A diferença entre os valores de prevalência em cães e em gatos 

não se evidenciou estatisticamente significativa (p = 0,727). 

 

Gráfico 8. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais em cães (n = 93) e gatos (n = 50) (p = 

0,727). 

 

4.2.1. Prevalência de infeção por Giardia e Cystoisospora em gatos, de acordo com as 

variáveis sexo, idade e raça 

 

Como é possível observar no Gráfico 9, dos 50 gatos aos quais foi realizado 

exame coprológico 18% encontravam-se parasitados (n = 9) enquanto que 82% não 

apresentavam parasitismo (n = 41), obtendo-se uma diferença estatisticamente 

significativa (p < 0,00006). 
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Gráfico 9. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos gatos (n = 50) incluídos no estudo 

(p < 0,00006). 
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Na população total de gatos em estudo, o género Cystoisospora spp. foi o mais 

prevalente, apresentando uma prevalência de 14%, enquanto Giardia spp. apresentou 

uma prevalência de 4% (Gráfico 10). 

 

         Gráfico 10. Prevalência de cada espécie parasita no total da população de gatos em estudo. 

   

Não foram encontradas diferenças significativas (p = 0,215) entre a prevalência 

em gatos do sexo masculino (25%) e em gatos do sexo feminino (11,5%) (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos gatos de acordo com o sexo (p = 

0,215). 

 

Através da análise do Gráfico 12, verifica-se que os gatos idosos apresentaram 

uma prevalência de 50% (1/2), os jovens de 33,3% (5/15), enquanto os gatos adultos uma 
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prevalência de 16,7% (1/6). Não se obteve uma diferença estatisticamente significativa 

(p = 0,119) entre os valores de prevalência de infeção em gatos relativamente à idade. 

 

Gráfico 12. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos gatos de acordo com a idade (p = 

0,119). 

 

Quanto à raça dos gatos em estudo (Gráfico 13), obteve-se diferenças 

estatisticamente significativas (p = 0,0002), verificando-se uma prevalência de 100% para 

gatos da raça Persa (2/2) e de 14,6% para gatos sem raça definida (7/48). 

 

Gráfico 13. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos gatos de acordo com a raça (p = 

0,0002). 
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A Tabela 7 resume a prevalência de infeção por Giardia e Cystoisospora em 

gatos, de acordo com as variáveis sexo, idade e raça. 

 

Tabela 7. Prevalência de infeção por Giardia e Cystoisospora em gatos de acordo com as variáveis sexo, 

idade e raça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Gatos 

(n) 

Gatos positivos 

(n) 

Prevalência 

(%) 

IC 95% 

Sexo     

Macho 24 6 25 23,9 – 26,1 

Fêmea 26 3 11,5 7,0 – 16,0  

   p = 0,215  

     

Idade (meses)     

Jovens (< 12) 15 5 33,3 20,6 – 46,0  

Adultos (≥ 12 ≤ 84) 6 1 16,7 6,7 – 26,7 

Idosos (> 84) 2 1 50 36,5 – 63,5 

Sem informação 27 2 7,4 0,4 – 14,4 

   p = 0,119  

     

Raça     

Sem raça definida 48 7 14,6 5,1 – 24,1 

Persa 2 2 100  

   p = 0,0002  

     

Total 50 9 18 7,7 – 28,3 
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4.2.2. Prevalência de infeção por Giardia e Cystoisospora em cães, de acordo com as 

variáveis sexo, idade e raça 

 

Dentro da população de cães em estudo, verificou-se que dos 93 cães, 20,4% 

estavam parasitados (n = 19), enquanto 79,6% (n = 74) não apresentavam qualquer 

infeção por protozoários gastrointestinais (Gráfico 14), revelando-se estes valores 

estatisticamente significativos (p < 0,00006). 

 

Gráfico 14. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos cães (n = 93) incluídos no estudo 

(p < 0,00006). 

 

Na população total de cães em estudo, tal como nos gatos, o género 

Cystoisospora spp. foi o mais prevalente, apresentando uma prevalência de 15,1%, 

enquanto Giardia spp. apresentou uma prevalência de 5,3% (Gráfico 15). 

 

              Gráfico 15. Prevalência de cada espécie parasita no total da população de cães em estudo. 
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Nos cães observou-se uma prevalência de 38,5% para as fêmeas (15/39) e de 

7,4% para os machos (4/54) (Gráfico 16), revelando-se os resultados estatisticamente 

significativos (p = 0,0002). 

 

 

Gráfico 16. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos cães de acordo com o sexo (p = 

0,0002). 

 

Através da análise do Gráfico 17, verifica-se que os cães idosos tal como os cães 

jovens e adultos apresentam uma prevalência de 20%. Não se obteve uma diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,998) entre os valores de prevalência de infeção nos 

cães relativamente à idade. 

 

 

Gráfico 17. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos cães de acordo com a idade (p = 

0,998). 
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Quanto à raça dos cães em estudo, não se obteve diferenças estatisticamente 

significativas (p = 0,076), verificando-se uma prevalência de 26,3% (15/57) para cães 

com raça definida e de 11,1% (4/36) para cães sem raça definida (Gráfico 18). 

 

 

Gráfico 18. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos cães de acordo com a raça (p = 

0,076).  
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A Tabela 8 resume a prevalência de infeção por Giardia e Cystoisospora em 

cães, de acordo com as variáveis sexo, idade e raça. 

 

Tabela 8. Prevalência de infeção por Giardia e Cystoisospora em cães de acordo com as variáveis sexo, 

idade e raça. 

 

  

Variável Cães 

(n) 

Cães positivos 

(n) 

Prevalência 

(%) 

IC 95% 

Sexo     

Macho 54 4 7,4 0,4 – 14,4 

Fêmea 39 15 38,5 23,7 – 53,3 

   p = 0,0002  

     

Idade (meses)     

Jovens (< 24) 55 11 20 9,7 – 30,3 

Adultos (≥ 24 ≤ 96) 10 2 20 12,4 – 27,6 

Idosos (> 96) 5 1 20 17,5 – 22,5 

Sem informação 23 5 21,7 5,4 – 38,0 

   p = 0,998  

     

Raça     

Sem raça definida 36 4 11 1,1 – 20, 4 

Com raça definida 57 15 26,3 15,3 – 37,3 

   p = 0,076  

     

     

Total 93 19 20,4 12,4 – 28,4 
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4.2.3. Prevalência de infeção nos gatos positivos, de acordo com as variáveis em 

estudo 

 

De seguida, será apresentado a prevalência de infeção nos gatos positivos de 

acordo com as variáveis sexo, idade, raça, peso, estado reprodutivo, tipo de alimentação, 

estado clínico, estatuto de desparasitação, tipo de alojamento, contacto com outros 

animais e espécie parasita. 

 

Nos gatos positivos obteve-se uma prevalência de 67% (6/9) para o sexo 

feminino e de 33% (3/9) para o sexo masculino (Gráfico 19). 

 

 

Gráfico 19. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos gatos positivos de acordo com o 

sexo. 

 

Através da análise do Gráfico 20 verifica-se que existe uma clara predominância 

de infeção por protozoários gastrointestinais em gatos jovens, que corresponde a uma 

percentagem de 56% (5/9) dos gatos parasitados. Os adultos correspondem a uma 

percentagem de 11% (1/9) e os idosos a uma percentagem de 11% (1/9). Relativamente 

a esta variável, em 22% (2/9) dos gatos positivos não foi possível obter qualquer 

informação. 
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Gráfico 20. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos gatos positivos de acordo com a 

idade. 

 

Relativamente à raça dos gatos positivos, obteve-se uma prevalência de 78% 

(7/9) para gatos sem raça definida e de 22% (2/9) para gatos da raça Persa (Gráfico 21). 

 

   

Quanto à variável peso, no Gráfico 22, pode verificar-se que a maioria dos 

parasitas se encontrava em gatos com um peso médio (> 2 ≤ 4 kg) (33%). Os animais de 

peso baixo (≤ 2kg) apresentaram uma prevalência de parasitismo de 22% e, por último, 

com uma prevalência de 11% os animais de peso alto (> 4 kg). Cerca de 33% dos gatos 

não apresentavam qualquer registo relativamente ao peso.     
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Gráfico 21. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos gatos positivos de acordo com a 

raça. 
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Quanto ao estado reprodutivo dos gatos positivos, obteve-se uma prevalência de 

infeção em gatos inteiros de 67% (6/9) e de 33% (3/9) para gatos castrados (Gráfico 23).  

 

Gráfico 23. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos gatos positivos de acordo com o 

estado reprodutivo. 

 

Para a variável tipo de alimentação, foram criadas três categorias: alimentação 

exclusivamente caseira, dieta comercial ou uma associação das duas dietas. O Gráfico 24 

apresenta a prevalência de infeção nos gatos positivos de acordo com o tipo de 

alimentação. Analisando o tipo de alimentação, verificou-se que os gatos alimentados 

com dieta comercial apresentaram uma prevalência de 67% (6/9), seguido de uma 

prevalência de 22% (2/9) para uma alimentação mista e por último de 11% (1/9) para a 

alimentação caseira. 
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Gráfico 22. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos gatos positivos de acordo com o 

peso. 
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Gráfico 24. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos gatos positivos de acordo com o 

tipo de alimentação. 

 

Observando o Gráfico 25 verifica-se que 78% (n = 7) dos gatos parasitados 

apresentavam sinais clínicos, enquanto 22% (n = 2) se encontravam aparentemente 

saudáveis. 

 

Gráfico 25. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos gatos positivos de acordo com o 

estado clínico. 

 

Dentro dos gatos que apresentavam sinais clínicos (Gráfico 26), 40% 

apresentavam diarreia, 20% vómitos, 20% abdómen dilatado, 10% hiporexia e 10% dor 

abdominal. Nestes animais, os sinais clínicos manifestaram-se isolados ou associados.  
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Gráfico 26. Distribuição dos sinais clínicos apresentados pelos gatos parasitados. 

 

Verificou-se que 67% dos gatos positivos (n = 6) se encontravam desparasitados 

internamente e que em 33% (n = 3) não tinha sido administrado qualquer tratamento 

antiparasitário (Gráfico 27). 

 

Gráfico 27. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos gatos positivos de acordo com o 

estatuto de desparasitação.  

   

Quanto à variável alojamento, 78% (n = 7) dos gatos parasitados viviam 

exclusivamente no interior (indoor), 11% (n = 1) exclusivamente no exterior (outdoor) e 

11% (n = 1) em ambiente misto (Gráfico 28).  
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Gráfico 28. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos gatos positivos de acordo com o 

tipo de alojamento. 

 

O Gráfico 29 apresenta a distribuição dos gatos de acordo com o contacto com 

outros animais, tendo-se verificado que dentro dos gatos parasitados, 56% (n = 5) 

mantinham contacto, 33% (n = 3) não apresentavam contacto com nenhum animal e em 

11% (n = 1) dos casos não se conseguiu obter qualquer informação acerca deste 

parâmetro. 

 

Gráfico 29. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos gatos positivos de acordo com o 

contacto com outros animais. 

 

Os resultados das coprologias eram enviados para o HVA, apresentando sempre 

o aspeto da amostra. As amostras foram divididas em 3 categorias diferentes: fezes 

moldadas, fezes pastosas e diarreia. 
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O Gráfico 30 apresenta o aspeto das fezes dos gatos com coprologias positivas. 

O laboratório INNO considerou que 48% das amostras eram diarreicas, 44% 

apresentavam um aspeto pastoso e 8% das fezes estavam moldadas. 

 

 

Gráfico 30. Aspeto da amostra das coprologias positivas nos gatos. 

 

Através da análise da Tabela 9, referente ao número de amostras enviadas por 

animal para o laboratório INNO e percentagem de coprologias positivas nos gatos, 

conclui-se que uma maior quantidade de amostras parece estar relacionada com uma 

maior sensibilidade na deteção de parasitas. No entanto, o envio de apenas uma amostra 

também acabou por ser suficiente para se detetar a presença de parasitas. 
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Tabela 9. Número de amostras enviadas para o laboratório INNO e coprologias positivas nos gatos. 

Nº amostras Nº animais        Prevalência (%) 

1  2 22 

3  7 78 

 

 

Através da análise do Gráfico 31, verifica-se que a prevalência de Cystoisospora 

spp., dentro da população de gatos parasitados, foi de 78% (n = 7), enquanto a prevalência 

de Giardia spp. foi de 22% (n = 2). 

 

Gráfico 31. Prevalência de cada espécie parasita dentro da população de gatos parasitados. 

 

 

A Tabela 10 resume a prevalência da infeção por protozoários gastrointestinais 

nos gatos parasitados de acordo com as variáveis sexo, idade, raça, peso, estado 

reprodutivo, alimentação, alojamento, contacto com outros animais, desparasitação, 

estado clínico e espécie de parasita.  
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Tabela 10. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos gatos de acordo com as variáveis 

em estudo. 

Variável Gatos (n) Prevalência (%) 

Sexo   

Macho 6 67 

Fêmea 3 33 

   

Idade (meses)   

Jovens (< 12) 5 56 

Adultos (≥ 12 ≤ 84) 1 11 

Idosos (> 84) 1 11 

Sem informação 2 22 

   

Raça   

Sem raça definida 7 78 

Persa 2 22 

   

Peso (kg)   

< 2 2 22 

≥ 2 ≤ 4 3 33 

> 4  1 11 

Sem informação 3 33 

   

Estado reprodutivo   

Inteiro 6 67 

Castrado 3 33 

   

Alimentação   

Comercial 6 67 

Caseira 1 11 

Misto 2 22 

   

Alojamento   

Indoor 7 78 

Outdoor 1 11 

Misto 1 11 

   

Desparasitação   

Sim 6 67 

Não 3 33 

   

Contacto animais   

Sim 5 56 

Não 3 33 

Sem informação 1 11 

   

Sinais clínicos   

Sim 7 78 

Não 2 22 

   

Parasita   

Cystoisospora spp. 7 78 

Giardia spp. 2 22 

Total 9 100 
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A Tabela 11 particulariza as características dos gatos infetados por 

Cystoisospora spp..  

       Tabela 11. Características dos gatos (A a G) infetados por Cystoisospora spp. 

Características A B C D E F G 

Idade 2 meses 11 anos 4 meses 3 meses 5 meses 13 

meses 

ND 

Raça SRD SRD SRD SRD SRD SRD SRD 

Peso (kg) 2,05 6,5 ND 1,25 2,3 ND ND 

Sexo F M M M M F F 

Castração Não Sim Não Não Não Sim Sim 

Alojamento Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor Misto Outdoor 

Desparasitação Milb ox 

+ Praz 

Não Milb ox 

+Praz 

Milb ox 

+ Praz 

Não Milb ox 

+Praz 

Milb ox 

+ Praz 

Sinais clínicos Diarreia Vómitos, 

hiporexia 

Diarreia Diarreia, 

vómitos 

Dilatação 

abdominal 

Não Não 

Aspeto da 

amostra 

Diarreia 

líquida 

Fezes 

pastosas 

Diarreia 

líquida 

Fezes 

pastosas 

Fezes 

pastosas 

Fezes 

pastosas 

Fezes 

pastosas 

Nº amostras 3 1 1 3 3 3 3 

F – Fêmea; M – Macho; Milb ox – milbemicina oxima; ND – não definido; Praz – praziquantel; SRD – 

Sem raça definida. 

 

Como se pode observar na Tabela 11, a infeção foi mais frequente nos gatos 

jovens, havendo apenas um gato adulto com 13 meses (animal F) e um gato já idoso com 

11 anos de idade (animal B). Este parasita afetou três fêmeas e quatro machos. Todos os 

animais não tinham raça definida. Os pesos são baixos em todos os animais, estando de 

acordo com o facto de os animais serem jovens, exceto o peso do animal B, com 11 anos, 

que apresentou um peso de 6,5 kg. Os animais B, F e G estavam castrados. 

Dos gatos infetados por Cystoisospora spp., cinco estavam desparasitados 

internamente com milbemicina oxima e praziquantel. Dos sete animais infetados, apenas 

dois (F e G) não apresentavam sinais clínicos. 

Os animais A e C apresentavam apenas diarreias como sinal clínico, o animal B 

vómitos e hiporexia associados, o animal D diarreia e vómitos associados e o animal E 

apenas dilatação abdominal. 
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A infeção por Cystoisospora spp. parece estar ainda associada a uma alteração 

das fezes (pastosas), apesar de dois dos animais infetados apresentarem diarreias aquando 

da colheita da amostra. 

 

A Tabela 12 particulariza as características dos gatos infetados por Giardia spp. 

 

Tabela 12. Características dos gatos A e B infetados por Giardia spp. 

Características A B 

Idade ND 4 meses 

Raça Persa Persa 

Peso (kg) 2,40 0,715 

Sexo M M 

Castração Não Não 

Alojamento Indoor Indoor 

Desparasitação Milb ox Não 

Sinais clínicos Diarreia, abdómen dilatado Diarreia, dor 

abdominal 

Aspeto da amostra Diarreia líquida Diarreia líquida a 

pastosa 

Nº amostras 3 3 

M – Macho; Milb ox – milbemicina oxima; ND – não definido. 

 

Relativamente aos dois gatos apresentados na Tabela 12, podemos observar que 

ambos os gatos são do sexo masculino, de raça Persa e inteiros e que apresentavam um 

alojamento indoor. O animal A estava desparasitado internamente com milbemicina 

oxima e apresentava diarreia e abdómen dilatado. Já o outro gato (animal B) não estava 

desparasitado e tinha diarreia e dor abdominal. 
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4.2.4. Prevalência de infeção nos cães positivos, de acordo com as variáveis em estudo 

 

Nos cães, tal como nos gatos será apresentado a prevalência de infeção nos cães 

positivos de acordo com as variáveis sexo, idade, raça, peso, estado reprodutivo, tipo de 

alimentação, estado clínico, estatuto de desparasitação, tipo de alojamento, contacto com 

outros animais e espécie parasita. 

Nos cães observou-se que 79% eram fêmeas (n = 15) e que 21% eram machos 

(n = 4) (Gráfico 32). 

 

 

Gráfico 32. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos cães positivos de acordo com o 

sexo. 

 

Dos cães parasitados, 59% eram jovens (n = 11), 11% adultos (n = 2), 5% eram 

idosos (n = 1) e 25% dos animais (n = 5) não apresentavam qualquer informação 

relativamente a esta variável (Gráfico 33). 
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Gráfico 33. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos cães positivos de acordo com a 

idade. 
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Relativamente à raça dos cães positivos (Gráfico 34), obteve-se uma prevalência 

de 79% (15/19) para cães com raça definida e de 21% (4/19) para cães sem raça definida. 

 

Gráfico 34. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos cães positivos de acordo com a 

raça. 

 

Quanto à variável peso, no Gráfico 35, pode verificar-se que a maioria dos 

parasitas se encontrava nos cães dentro do intervalo de peso de 2 a 5 kg (32%), seguido 

dos animais de peso inferior ou igual a 2 kg que apresentavam uma percentagem de 

parasitismo de 16%. Cerca de 37% destes cães não apresentavam qualquer registo 

relativamente ao peso.  

 

 

Gráfico 35. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos cães positivos de acordo com o 

peso. 
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Quanto ao estado reprodutivo, 79% eram inteiros (n = 15) e 11% estavam 

castrados (n = 2). Nos restantes 10% não se observou qualquer anotação quanto a esta 

variável em estudo (Gráfico 36). 

 

Gráfico 36. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos cães positivos de acordo com o 

estado reprodutivo. 

 

Para a variável tipo de alimentação, tal como nos gatos, criaram-se três 

categorias: alimentação exclusivamente caseira, dieta comercial ou uma associação das 

duas dietas. O Gráfico 37 apresenta a prevalência de infeção por protozoários 

gastrointestinais nos cães positivos de acordo com o tipo de alimentação. É possível 

observar que 74% tinham uma alimentação comercial (n = 14), 16% uma alimentação 

caseira (n = 3) e 10% uma associação de ambas as dietas (n = 2). 

 

Gráfico 37. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos cães positivos de acordo com o 

tipo de alimentação. 
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Quanto ao estado clínico, observando o Gráfico 38 verifica-se que 79% (n = 15) 

dos cães parasitados apresentavam sinais clínicos, enquanto 21% (n = 4) estavam 

aparentemente saudáveis.   

 

 

Gráfico 38. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos cães positivos de acordo com o 

estado clínico. 

 

Dentro dos cães que apresentavam sinais clínicos, 33% apresentavam diarreia, 

26% vómitos, 19% abdómen dilatado, 11% hiporexia e 11% dor abdominal (Gráfico 39). 

Nestes animais, os sinais clínicos manifestaram-se isolados ou associados.  

 

 

Gráfico 39. Distribuição dos sinais clínicos apresentados pelos cães parasitados. 
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O Gráfico 40 permite visualizar a prevalência de cães positivos que se 

encontravam desparasitados internamente, ou não. Verificou-se que a 78% dos cães, 

parasitados com protozoários gastrointestinais, havia sido administrado tratamento 

antiparasitário (n = 15) e que 22% não se encontravam desparasitados (n = 4).  

 

Gráfico 40. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos cães positivos de acordo com o 

estatuto de desparasitação. 

 

Quanto ao tipo de alojamento, 79% viviam exclusivamente no interior (n = 15), 

5% exclusivamente no exterior (n = 1) e 16% em ambiente misto (n = 3) (Gráfico 41). 

 

Gráfico 41. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos cães positivos de acordo com o 

tipo de alojamento. 

 

O Gráfico 42 apresenta a prevalência de infeção nos cães de acordo com o 

contacto com outros animais. Verificou-se que 21% dos cães parasitados mantinham 
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0

20

40

60

80

Desparasitado Não desparasitado

P
R

E
V

A
L

Ê
N

C
IA

 (
%

)

0

20

40

60

80

Indoor Outdoor Misto

P
re

v
al

ên
ci

a 
(%

)



 

85 
 

14) enquanto que em 5% não se obteve nenhuma informação relativamente a esta variável 

(n = 1). 

 

 

No Gráfico 43 observa-se que a percentagem de fezes pastosas apresentou o 

valor mais elevado, seguido das fezes diarreicas e por último as fezes com aspeto 

moldado; 58% foram consideradas como pastosas, 37% como diarreicas e apenas 5% 

eram fezes moldadas. 

 

Gráfico 43. Aspeto da amostra das coprologias positivas nos cães.              

 

Nos cães verificou-se que quando parasitados pelos protozoários em estudo, as 

fezes foram tendencialmente pastosas. 
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Gráfico 42. Prevalência de infeção por protozoários gastrointestinais nos cães positivos de acordo com o 

contacto com outros animais. 
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Através da análise da Tabela 13, que descreve o número de amostras enviadas 

para o laboratório INNO e as coprologias positivas nos cães, conclui-se que uma maior 

quantidade de amostras parece estar relacionada com uma maior sensibilidade na deteção 

de parasitas. No entanto, o envio de apenas uma amostra também acabou por ser 

suficiente para se detetar a presença de parasitas. 

 

       Tabela 13. Número de amostras enviadas para o laboratório INNO e coprologias positivas nos cães. 

Nº amostras Nº animais Percentagem (%) 

1  5 26 

3  14 74 

 

 

Através da análise do Gráfico 44, verifica-se que a prevalência de Cystoisospora 

spp., dentro da população de cães parasitados, foi 73,7% (n = 14), enquanto que a 

prevalência de Giardia spp. foi de 26,3% (n = 5). 

 

Gráfico 44. Prevalência de cada espécie parasita dentro da população de cães parasitados. 

 

A Tabela 14 resume a prevalência da infeção por protozoários gastrointestinais 

nos cães de acordo com as variáveis independentes em estudo. 
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Tabela 14. Prevalência da infeção por protozoários gastrointestinais nos cães de acordo com as variáveis 

em estudo. 

Variável Cães (n) Prevalência (%) 

 

Sexo 

  

Macho 4 21 

Fêmea 15 79 

Idade (meses)   

Jovens (< 24) 11 59 

Adultos (≥ 24 ≤ 96) 2 11 

Idosos (> 96) 1 5 

Sem informação 5 25 

Raça   

Sem raça definida 4 22 

Com raça definida 15 78 

Peso (kg)   

< 2  3 16 

> 2 ≤ 5  6 32 

> 5 ≤ 10  1 5 

> 10 ≤ 20  1 5 

> 20  1 5 

Sem informação 7 37 

Estado reprodutivo   

Inteiro 15 79 

Castrado 2 11 

Sem informação 2 10 

Alimentação   

Comercial 14 74 

Caseira 3 16 

Misto 2 10 

Alojamento   

Indoor 15 79 

Outdoor 1 5 

Misto 3 16 

Desparasitação   

Sim 15 78 

Não 4 22 

Contacto animais   

Sim 4 21 

Não 14 74 

Sem informação 1 5 

Sinais clínicos   

Sim 15 79 

Não 4 21 

Espécie parasita   

Cystoisospora spp. 14 73,7 

Giardia spp. 5 26,3 

Total  19 100 
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A Tabela 15 particulariza as características dos cães infetados por Cystoisospora spp. 

Tabela 15. Características dos cães (A a N) infetados por Cystoisospora spp. 

 

 F- Fêmea; M – Macho; Milb ox – Milbemicina oxima; ND – não definido; pulv – pulvex spot on; SRD – 

Sem raça definida. 

  

Características A B C D E F G H 

Idade (meses) 6 2 ND ND 2 5 3 11 

Raça Golden 

Retriever 

SRD SRD Buldog 

Francês 

Buldog 

Francês 

Boxer Boxer Yorkshire 

terrier 

Peso (kg) 22 ND 9,45 ND 0,65 ND 2,4 ND 

Sexo F F F M F F F F 

Castração Sim Não Não Não Não Não Não Não 

Alojamento Indoor Misto Indoor Indoor 

 

Misto Indoor Indoor Indoor 

Desparasitação Mil box + 

pulv 

Não Não Pirantel Pirantel Não Milb ox Mil box + 

selamectina 

Sinais clínicos Diarreia, 

hiporexia 

Não Diarreia Diarreia, 

vómitos, 

abdómen 

doloroso 

Diarreia Não Diarreia, 

vómitos, 

abdómen 

dilatado 

Vómitos 

Aspeto da 

amostra 

Diarreia 

pastosa 

Fezes 

pastosas 

Diarreia Diarreia 

líquida 

Diarreia 

mucosa 

Fezes 

pastosas 

Diarreia Fezes 

pastosas 

com muco 

Nº amostras 3 3 3 1 3 3 3 3 
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Tabela 15 (Continuação). Características dos cães (A a N) infetados por Cystoisospora spp. 

  F- Fêmea; M – Macho; Milb ox – Milbemicina oxima; ND – não definido; SRD – Sem raça definida.  

 

A infeção foi mais frequente nos cães jovens, com idades compreendidas entre 

os 2 e os 11 meses de idade. Este parasita afetou 12 fêmeas e dois machos. Verificou-se 

que três dos 14 animais não tinham raça definida e que a raça predominantemente afetada 

foi o Bulldog Francês (três animais), seguido de Boxer e Golden Retriever (dois animais 

de cada raça). Apenas dois dos 14 animais estavam castrados. 

Quanto à desparasitação, quatro cães não apresentavam qualquer tipo de 

desparasitação, dois estavam desparasitados externamente com selamectina, quatro 

estavam desparasitados internamente com pirantel, três estavam desparasitados 

internamente com milbemicina oxima e dois estavam simultaneamente desparasitados 

internamente e externamente.  

Características I J K L M N 

Idade (meses) 3 ND ND 3 ND 5 

Raça Beagle SRD Bulldog 

Francês 

Pastor 

Alemão 

Golden 

Retriever 

Spitz anão 

Peso (kg) 2,9 2,3 4 15,35 ND ND 

Sexo F F F M F F 

Castração Não Não Não Não Sim ND 

Alojamento Indoor Indoor Indoor Indoor Outdoor Indoor 

Desparasitação Pirantel Milb ox Pirantel Milb ox Não Selamectina 

Sinais clínicos Hiporexia Vómitos, 

abdómen 

dilatado e 

doloroso 

Vómitos, 

hiporexia, 

abdómen 

doloroso 

Diarreia Não Abdómen 

dilatado 

Aspeto da 

amostra 

Fezes 

pastosas 

Fezes 

pastosas 

Fezes 

pastosas 

Diarreia 

pastosa 

Fezes 

pastosas 

Fezes 

pastosas 

Nº amostras 3 1 1 3 3 1 



 

90 
 

Apenas três animais não apresentavam qualquer sinal clínico. Pode observar-se 

que a diarreia foi muito frequente como sinal clínico, em certos casos isolada e em outros 

casos associada a vómitos, dilatação do abdómen e hiporexia. 

A infeção por Cystoisospora spp. parece estar ainda associada a uma alteração 

das fezes (pastosas), apesar de seis dos animais infetados apresentarem diarreia aquando 

da colheita da amostra. 

A Tabela 16 particulariza as características dos cães infetados por Giardia spp.  

 

Tabela 16. Características dos cães (A a E) infetados por Giardia spp. 

F- Fêmea; M – Macho; Milb ox – Milbemicina oxima; SRD – Sem raça definida. 

 

Através da análise da Tabela 16 verifica-se que: 

a) Todos os animais eram inteiros e encontravam-se alojados indoors, 

estando infetadas três fêmeas e dois machos. 

b) Todos os cães estavam desparasitados internamente com milbemicina 

oxima, exceto o animal D que, para além de ter sido desparasitado internamente 

Características A B C D E 

Idade  5 meses 25 meses 85 meses 27 meses 2 meses 

Raça Spitz 

anão 

SRD Spitz anão Yorkshire 

Terrier 

Cocker spaniel 

Peso (kg) 1,2 2,5 1,6 2,1 3,2 

Sexo F M F F M 

Castração Não Não Não Não Não 

Alojamento Indoor Indoor Indoor Indoor Indoor 

Desparasitação Milb ox  Milb ox Milb ox Milb ox + 

Praziquantel+ 

selamectina 

Milb ox 

Sinais clínicos Diarreia Diarreia Diarreia Vómitos Vómitos, 

abdómen dilatado 

Aspeto da 

amostra 

Diarreia Fezes 

pastosas 

Fezes 

pastosas 

Fezes pastosas 

com muco 

Diarreia pastosa 

Nº amostras 3 3 3 3 3 
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com milbemicina oxima e praziquantel, também o foi externamente com 

selamectina; 

c) Dos cinco cães parasitados, três apresentaram como sinal clínico diarreia 

(A, B e C), um apenas vómitos (D), enquanto o animal E apresentava vómitos e 

abdómen dilatado associados. 
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III - DISCUSSÃO 

A realização deste estudo permitiu um melhor conhecimento sobre os 

protozoários gastrointestinais encontrados em cães e gatos atendidos na consulta externa 

do HVA. Durante a realização da análise estatística, elaborada a partir dos dados obtidos 

dos registos do HVA, verificou-se que a prevalência de cães com protozoários intestinais 

foi de 22%, enquanto nos gatos foi de 18%. 

Relativamente ao sexo obteve-se uma prevalência de infeção por protozoários 

gastrointestinais em gatos de 25% para os machos e de 11,5% para as fêmeas, enquanto 

nos cães se verificou uma prevalência de 38,5% para as fêmeas e 7,4% para os machos. 

Observou-se uma diferença significativa (p = 0,0002) apenas nos cães no que se refere ao 

sexo. Este resultado pode estar associado a períodos de imunossupressão nas fêmeas 

durante o cio, gestação e amamentação. No entanto, dado o número de casos ser reduzido 

não se pode tirar conclusões definitivas quanto à influência do sexo na presença de 

protozoários intestinais. Através da análise dos gatos positivos verificou-se uma 

prevalência de 67% para os machos e de 33% para fêmeas. Nos cães positivos verificou-

se que o sexo feminino era o mais afetado com uma prevalência de 79%, enquanto que 

os machos apresentaram uma prevalência de 21%. 

Shukullari et al. (2015) descreveram que não existe diferença significativa 

relativamente ao sexo, no entanto Pallant et al. (2015) observaram que havia uma maior 

prevalência de Giardia spp. nos machos, quer nos cães quer nos gatos, com diferenças 

significativas entre os sexos no caso dos gatos. 

Quanto à idade, obteve-se nos gatos uma prevalência de 50% para gatos idosos 

(> 84 meses), de 33,3% para gatos jovens (< 12 meses) e de 16,7% para gatos adultos 

(≥12 ≤ 84 meses), não sendo considerado estatisticamente significativo (p = 0,119). Já 

nos cães, obteve-se uma prevalência de 20% para as três faixas etárias e também não se 

verificou diferenças estatisticamente significativas (p = 0,998). Nos gatos positivos 

obteve-se uma prevalência de 56% para gatos jovens, 11% para adultos e 11% para gatos 

idosos. Também os cães positivos apresentaram uma prevalência superior para os animais 

jovens (< 24 meses) de 59%. Os cães positivos adultos (≥ 24 ≤ 96 meses) e idosos (> 96 

meses) apresentaram uma prevalência de 11% e 5% respetivamente. Esta predominância 

dos protozoários intestinais em animais mais jovens está em conformidade com o 

observado noutros estudos. Bouzid et al. (2015) observaram que a prevalência destas 
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parasitoses foi superior nos cães com idade inferior a 6 meses. Já segundo Zanzani et al. 

(2014), as prevalências foram superiores no grupo de animais com idades inferiores a 12 

meses. 

Os gatos do presente estudo, que apresentavam infeção por protozoários, com 

exceção de dois gatos de raça Persa, pertenciam ao grupo sem raça definida. Nos cães 

verificou-se que três dos 14 animais parasitados por Cystoisospora não tinham raça 

definida e que a raça predominantemente afetada foi o Bulldog Francês, seguido de Boxer 

e Golden Retriever, enquanto na infeção por Giardia, as raças afetadas foram Spitz Anão, 

Yorkshire Terrier e Cocker Spaniel, mas também cães de raça não definida.  

Nos gatos, obteve-se uma prevalência de 100% (2/2) para gatos da raça Persa e 

de 14,6% (7/48) para gatos sem raça definida, tendo-se verificado diferenças 

estatisticamente significativas (p = 0,0002) para esta variável. Também se verificou que 

dentro dos gatos positivos, 77% eram de raça não definida e 23% de raça Persa, estando 

de acordo com o esperado, visto que dentro dos 50 gatos estudados, a grande maioria (n 

= 48) pertenciam ao grupo dos gatos sem raça definida. Nos cães, a probabilidade de cães 

de variadas raças serem afetados poderia ocorrer dado que houve um grande espectro de 

raças caninas parasitadas. Obteve-se uma prevalência de infeção de 26,3% para cães de 

raça definida e de 11% para cães sem raça definida, não havendo diferença significativa 

(p = 0,076). Já dentro dos cães positivos, 79% tinham raça definida, enquanto 21% eram 

de raça não definida.  

No estudo realizado por Shukullari et al. (2015), a raça dos cães demonstrou não 

estar significativamente associada com a presença deste grupo de parasitas. 

Relativamente ao peso dos animais, nos gatos positivos verificou-se que estes se 

inseriam na categoria de peso médio (> 2 < 4 kg), o que é normal, considerando que a 

maioria dos animais eram jovens. Já os cães positivos estavam incluídos 

predominantemente na categoria de peso entre os 2 kg e os 5 kg, visto que também eram 

principalmente cães jovens. Estes parasitas podem provocar manifestações 

gastrointestinais como vómitos e diarreia, resultando numa perda de fluídos e eletrólitos, 

diminuindo também o peso dos animais. Estudos realizados em seres humanos 

demonstraram-se também que as crianças com pesos e estaturas inferiores à média 

estavam significativamente correlacionadas com cargas parasitárias intestinais (Moffat, 

2003; Desoubeaux et al., 2016). 
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Verificou-se nos gatos positivos uma prevalência de infeção em gatos inteiros 

de 67% e de 33% para gatos castrados. Nos cães positivos, obtiveram-se prevalências de 

infeção de 79% para cães inteiros e de 11% para cães castrados. Estes resultados de certa 

forma podem levar-nos a pensar se existe ou não alguma influência hormonal na presença 

de protozoários intestinais tanto nos gatos como nos cães, dado que a presença de 

protozoários gastrointestinais foi superior nos animais inteiros. 

Quanto ao tipo de alimentação, pode verificar-se que a alimentação comercial é 

a mais utilizada pelos tutores para alimentarem os seus animais, talvez porque atualmente 

as pessoas começam a ganhar consciência dos perigos que advêm da alimentação caseira 

para o animal, não só pela possibilidade de transmissão parasitária, mas também pelos 

perigos que alguns alimentos podem constituir para os cães e gatos. Para além disso, um 

alimento comercial adequado garante o aporte de todos os nutrientes e minerais 

indispensáveis ao crescimento e desenvolvimento do animal. 

Outro dos resultados obtidos foi a prevalência de animais positivos que 

apresentavam, ou não, sinais clínicos. Nos gatos parasitados verificou-se uma prevalência 

de 78% em animais com manifestações clínicas e uma prevalência de 22% em animais 

aparentemente saudáveis. Relativamente aos cães parasitados observou-se uma 

prevalência de infeção de 79% em animais com presença de sinais clínicos e de 21% para 

ausência de qualquer sinal clínico. Estes resultados podem ser devidos ao facto de que na 

presença de protozoários intestinais os sinais clínicos estão associados a casos em que os 

animais são jovens ou imunodeprimidos. Já os animais que se apresentavam sem 

sintomatologia clínica eram provavelmente imunocompetentes, daí as infeções serem 

subclínicas nesses casos tal como reportado por Barr (2006). 

Quanto à desparasitação, verificou-se que dentro dos gatos parasitados, se obteve 

uma prevalência de 67% em animais desparasitados e de 33% em gatos não 

desparasitados internamente, não se tendo verificado qualquer desparasitação externa. Os 

animais foram desparasitados internamente com milbemicina oxima e praziquantel. 

Apenas um dos gatos foi desparasitado somente com milbemicina oxima. 

Nos cães parasitados, obteve-se uma prevalência de 78% em animais 

desparasitados internamente, enquanto que 22% dos animais infetados não tinham sido 

desparasitados. Na desparasitação dos cães, utilizou-se milbemicina oxima ou pirantel ou 

uma associação de milbemicina oxima com praziquantel. 
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O facto de a prevalência de infeção nos gatos e cães positivos ser superior para 

os animais desparasitados internamente pode ser entendido pela escassez de fármacos 

dirigidos à prevenção e tratamento destas infeções, não eliminando o agente e apenas 

reduzindo a eliminação de quistos e oocistos parasitários, pelo que estas infeções são 

frequentes em animais suscetíveis (animais muito jovens a jovens) (Barutzki & Schaper, 

2011). 

Nos animais com acesso ao exterior existe geralmente um risco de aquisição de 

infeção superior dado que mais facilmente podem adquirir uma infeção parasitária, tal 

como refere ESCCAP (2009) e provaram Beugnet et al. (2014) e Shukullari et al. (2015). 

Também Bouzid et al. (2015) verificaram uma prevalência mais elevada de Giardia spp. 

em cães de canis em comparação com cães domésticos. No entanto, em gatos não foram 

observadas diferenças significativas. No presente estudo verificou-se, no entanto, que 

tanto nos cães como nos gatos positivos, as infeções por protozoários intestinais foram 

superiores em animais que viviam exclusivamente dentro de casa, seguido dos animais 

que viviam dentro de casa, mas com acesso ao exterior.  

Os animais positivos que viviam exclusivamente dentro de casa, possivelmente 

apresentaram uma elevada prevalência (78% nos gatos e 79% nos cães) por haver pouca 

preocupação por parte dos proprietários com a desparasitação interna, mas também 

porque previamente poderiam ter sido adotados em canis, gatis ou encontrados na rua, 

algum tempo antes da consulta no centro de atendimento médico-veterinário. Seria de 

esperar que os animais que vivem exclusivamente no exterior (outdoor) apresentassem 

uma maior prevalência de protozoários intestinais por uma maior exposição a estes. 

Adicionalmente, por existir menor contacto com os humanos e as casas, os cuidados dos 

proprietários relativos à profilaxia também não seriam tão frequentes. No entanto, como 

observado nos dados obtidos, os animais alojados outdoors apresentaram uma prevalência 

inferior comparativamente aqueles com alojamento misto ou indoors, ao contrário de 

Grandi et al. (2017), que na Suécia observaram o oposto no caso dos gatos, referindo que 

gatos que têm acesso ao exterior têm maior probabilidade de ficarem infetados com 

endoparasitas.  

O contacto com outros animais não influenciou a presença de protozoários 

gastrointestinais. Nos gatos positivos não se verificou uma grande diferença entre o 

número de animais com e sem contacto com outros, no entanto nos cães positivos, 

verificou-se que o número de animais sem contacto com outros foi bem superior aos que 



 

97 
 

apresentavam contacto. Segundo ESCAAP (2009) e ESCAAP (2014), os animais podem 

ser reservatórios para os outros e fontes de contaminação para o ambiente contribuindo 

para a propagação e transmissão de parasitas. 

No que diz respeito ao aspeto das amostras de fezes dos animais parasitados 

observou-se que nos gatos a percentagem de fezes diarreicas foi superior, seguido das 

fezes pastosas e por último as fezes sem alterações (fezes moldadas), enquanto que nos 

cães positivos, a percentagem de fezes pastosas foi superior, seguido das fezes diarreicas 

e por último as fezes moldadas. Estes resultados estão de acordo com os dados obtidos 

por Jarvinen (2006), que descreve que a diarreia com sangue ou muco é a principal 

manifestação clínica no caso de infeção por Cystoisospora spp. 

No presente estudo verificou-se que, nos gatos parasitados, o género 

Cystoisospora spp. foi o mais prevalente, apresentando uma prevalência de 78% e que a 

prevalência obtida no total dos animais com análise fecal foi de 14%, valores bem 

superiores aos obtidos por Cápari et al. (2013) na Húngria e Bouzid et al. (2015) que se 

basearam em informação publicada num total de 127 artigos, que tiveram como 

prevalências uma percentagem de 4,3% e 2,3% respetivamente para Cystoisospora spp. 

Estas diferenças de prevalências obtidas relativamente aos estudos destes autores 

possivelmente estarão relacionadas com o facto de o presente estudo apresentar uma 

amostra de animais reduzida. 

Também nos cães este protozoário foi o mais prevalente (73,7%), apresentando 

no total dos cães com análise fecal uma prevalência de 15,1%, valores superiores aos 

obtidos em Portugal por Ferreira et al. (2017) que obtiveram para Cystoisospora spp. uma 

percentagem de 1,1%. 

No presente trabalho a prevalência de Giardia spp., nos gatos e cães, foi de 4 % 

e 5,3 % respetivamente. Estes valores são inferiores aos obtidos em Portugal por Ferreira 

et al. (2011), em cães e gatos da região de Évora, e Ferreira et al. (2017) em cães da região 

de Lisboa que obtiveram prevalências de 23% e 11,4% respetivamente.  

Vários estudos indicam uma grande representatividade dos protozoários 

intestinais Giardia spp. e Cystoisospora spp. (Ferreira et al., 2011; Cápari et al., 2013; 

Neves et al., 2014; Ferreira et al., 2017). Isto pode justificar-se pelo facto de a maioria 

dos antiparasitários utilizados para desparasitação interna serem anti-helmínticos, não 

atuando devidamente contra os protozoários (Matos et al., 2015). 
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IV - CONCLUSÃO 

Este estudo teve como principal objetivo calcular a prevalência de dois dos 

principais protozoários que habitam o trato gastrointestinal dos cães e gatos através de 

dados que foram obtidos nos registos informáticos do HVA. A identificação de animais 

parasitados por este grupo de parasitas é importante, pois alguns não apresentavam 

qualquer sintomatologia clínica. Apesar de aparentemente saudáveis, e uma vez 

infetados, podem excretar formas parasitárias e assim contaminarem o meio ambiente, 

outros animais, mas também os humanos, constituindo, portanto, um problema de saúde 

pública devido ao potencial zoonótico destes protozoários. 

Assim, é de extrema importância que se realizem periodicamente análises fecais 

nos animais de companhia, não só de modo a detetar infeções subclínicas, mas também 

de modo a verificar a eficácia dos antiparasitários utilizados. 

Dentro da população em estudo verificou-se nos gatos prevalências de 14% para 

Cystoisospora spp. e 4% para Giardia spp. Já nos cães as prevalências verificadas para 

os protozoários foram de 15,1% para Cystoisospora spp. e 5,3% para Giardia spp.  

Nos gatos, obteve-se uma relação significativa entre a infeção por estes 

protozoários e a raça, enquanto nos cães, foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas relativamente à variável sexo, com maior prevalência nas fêmeas. 

Apesar da maioria dos animais positivos não terem acesso ao exterior as 

prevalências foram superiores nestes casos. Podemos supor que, sendo animais jovens e 

sem acesso ao exterior, podem ter sido adotados em canis ou em gatis, ou até recolhidos 

na rua e assim já terem tido contacto com estes protozoários antes da adoção pelos tutores.  

Conclui-se, portanto, que devam existir maiores cuidados na prevenção de 

doenças parasitárias, desde o momento que estes animais domésticos entram na vida 

quotidiana da população humana de forma a reduzir não só a prevalência destas infeções, 

mas também para que a saúde pública e a saúde animal acarretem menores problemas. 

O presente estudo permitiu verificar que a pesquisa de protozoários 

gastrointestinais, e de outros endoparasitas, através da realização de análises fecais como 

prática de rotina não é muito frequente na região de Aveiro, pois durante um período de 

6 anos (entre 1 de janeiro de 2012 a 31 de janeiro de 2018), apenas foram realizadas 

análises fecais a 143 animais, dos quais 93 eram cães e 50 eram gatos. Embora os casos 
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em estudo tenham sido reduzidos, tornando-se difícil calcular prevalências mais realistas, 

no que toca à população total dos cães e gatos que habitam a região de Aveiro, este pode 

ser considerado um estudo preliminar incentivando e realçando a necessidade de 

realização de outros estudos nesta e em outras regiões do país.   
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