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RESUMO 
A relação do homem com cães é comum, portanto, cuidados devem ser tomados 
para evitar problemas de saúde em ambos. A pesquisa teve o objetivo de 
determinar a ocorrência de parasitos em fezes de cães domiciliados em dois 
bairros da cidade de Apucarana, PR. Dos 20 cães avaliados obteve-se 25% de 
resultados positivos para ovos de ancilostomídeos. A maior eficácia foi pela 
técnica de Willis na procura de ovos leves. As amostras positivas que provam o 
risco potencial de transmissão de zoonoses. 
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ABSTRACT  

The relationship of man with dogs is common, so care should be taken to avoid 
health problems in both. The objective of this research was to determine the 
occurrence of parasites in dog feces domiciled in two districts of the city of 
Apucarana, PR. Of the 20 dogs evaluated, 25% of positive results were obtained 
for eggs of hookworms. The greatest efficacy was by the Willis technique in the 
search for light eggs. Positive samples that prove the potential risk of zoonoses 
transmission. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os cães são os preferidos no momento em que família decide ter um 

animal de estimação, porém, devem-se levar em conta muitos fatores que podem 

estar associados com a aquisição de qualquer animal. O tempo de vida, as 

necessidades básicas do animal como alimentação, vacinas, banhos, passeio, um 

espaço reservado para o animal. 

Dessa convivência diária, decorre na necessidade de se adotar medidas 

preventivas com relação à saúde do animal, uma vez que eles podem ser 

importantes fontes de agentes parasitários, sendo as crianças e idosos o grupo 

mais suscetível a parasitoses, devido à baixa imunidade, o que facilita a 

contaminação por estes organismos (SA; ANDRADE, 2016, p.2).  



Os cães podem ser portadores assintomáticos de diversas espécies de 

helmintos e protozoários intestinais (SA; ANDRADE, 2016). 

Conforme Pegoraro, Agostini e Leonardo (2011), “Giardia, Toxoplasma, 

Ancylostoma, Trichuris e Dipylidium, são os parasitos mais incidentes nos animais 

com potencial zoonótico, que podem contaminar o hospedeiro através da ingestão 

de ovos embrionados ou penetração cutânea”.  

Ancylostoma sp. e Toxocara sp. são helmintos causadores da síndrome 

da Larva migrans cutânea (LMC) no homem. É também conhecida por dermatite 

serpiginosa ou bicho geográfico (SANTARÉM et al., 2004, GUIMARÃES et al., 

2005). Ocorre mediante a penetração da larva L3, forma infectante entram em 

contato e perfuram o estrato epitelial, sem conseguir atravessar outras camadas 

celulares formando tuneis sob a pele. Espécies como Ancylostoma braziliense, A. 

caninum, A. duodenale, Necator americanus, Strongyloides stercoralis podem ser 

alguns dos parasitos dessa síndrome (REY, 2011). 

O Ancylostoma caninum está presente no intestino delgado dos cães e 

eles são secundariamente responsáveis por causar a Larva migrans visceral 

(LMC) ou granulomatose larval, que ao contaminar o homem por penetração 

através da pele chegando a prejudicar o funcionamento do coração e sistema 

nervoso (NEVES, 2010).  

Segundo Ribeiro, Lima e Katagiri (2015, p.2) dizem que o Ancylostoma 

caninum apesar de não alcançarem seu completo desenvolvimento no hospedeiro 

humano, à medida que essas larvas migram através da pele, uma resposta 

inflamatória e lesões dermatológicas (BELLATO, 2010, p.56), é muitas vezes 

estimulada, o que pode ser exacerbado em hospedeiros que dão respostas 

hipersensíveis (ALIPOUR; GOLDUST, 2015).  

Keiser et al. (2013) e  Diawara et al. (2013) falam sobre outros danos 

causados quando as larvas saem da circulação e atingem o pulmão causando 

quadros de pneumonia e tosse, dependente da extensão da infecção. 

Sendo os cães os animais que frequentemente fazem parte da 

convivência diária do homem, é necessário que estes recebam atenção no que 

diz espeito do seu bem estar. Neste contexto, este trabalho visou a importância 

da vigilância da saúde do animal domiciliado de maior preferência que são os 

cães, e que estes, devem receber atenção no que diz espeito do seu bem estar.  



 

OBJETIVO 

Este trabalho teve como objetivo principal, determinar a ocorrência de 

parasitos gastrintestinais em fezes de cães domiciliados em dois bairros da 

cidade de Apucarana, Paraná.   

 

MÉTODO 

Entre os meses de agosto a outubro de 2017 foi coletado um total de 60 

amostras fecais, 20 de cães domiciliados em dois bairros de Apucarana, sendo 30 

amostras em cada um dos bairros analisados. 

As coletas das amostras foram realizadas com auxílio de espátula e 

frasco coletor individual estéril. Os frascos foram identificados com a data da 

coleta, endereço e nome do cão. As amostras eram compostas por fezes frescas 

e logo após sua coleta o material foi acondicionado sob refrigeração e 

encaminhado para o laboratório de Parasitologia da FAP para o processo de 

análises.  

A pesquisa utilizou três dos principais métodos de concentração de 

formas parasitárias: Sedimentação espontânea, conhecida também por Método 

de Hoffmann, Pons e Janer ou Método de Lutz (1934), de Flutuação em Solução 

Saturada de Cloreto de Sódio (Willis-Mollay, 1921), e Método de Rugai. 

A leitura das amostras foi realizada em microscópio óptico nas objetivas 

10X e confirmação com 40X. A identificação e confirmação serão dadas de 

acordo com as características morfológicas dos ovos, larvas e cistos utilizando o 

Atlas Parasitovet da UFRGS (2010) e Atlas Eletrônico de Parasitologia DOLES 

(2017).  

Como parte integrante do estudo, foi aplicado um questionário aos donos 

dos animais que forneceram dados que ajudaram a compor as características de 

cada animal e abordar os hábitos e cuidados dado pelos proprietários acerca do 

uso de métodos profiláticos relacionados às parasitoses caninas.  

Como critério de Inclusão foram inclusos para responder o questionário 

um total de 20 donos de cães residentes em dois bairros selecionados na cidade 

de Apucarana, Paraná, independente do cão ter sido evermifugado ou não. Foram 



excluídos os residentes dos bairros selecionados que estejam com seu animal 

acometido por enfermidade grave não relacionada a parasitoses. 

A aplicação do questionário foi efetuada após a aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa em Seres Humanos devido a forma de abordagem aos donos 

dos cães, antecipando salvaguardar a integridade e os direitos do participante da 

pesquisa, obtendo parecer de aprovação nº 2.237.804. 

  

RESULTADOS 

No total foram utilizadas 60 amostras fecais de cães domiciliados da 

cidade de Apucarana, Paraná, durante um período de três meses, utilizando-se 

três métodos diferentes.  

Dentre esses 20 cães apenas 25% apresentou resultado positivo para 

ovos de Ancylostoma, já os 75% deu negativo, ou seja, sem presença de algum 

agente parasitário. Das 60 amostras analisadas, pelo método de Hoffman foram 

encontrados ovos de Ancylostoma spp. em 13 (21,6%) amostras, seguido pelo 

método de Willis com positividade em 14 (23,3%), e o método de Rugai 4 (6,6%) 

amostras fecais.  Os resultados acerca do questionário aplicado aos donos dos 

animais desse estudo estão sendo tabulados e não são apresentados nesse 

momento. 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos durante a realização da presente pesquisa, indicou 

a presença de cães contaminados por Ancylostma spp. nos dois bairros 

selecionados. 

O encontro de ovos leves como de Ancylostoma neste estudo alcançou 

maior eficiência pela técnica de Willis, como já relatado em literatura, seguido pelo 

de Hoffman. Este trabalho direciona para o índice dessas amostras positivas que 

comprovam o risco potencial de transmissão de zoonoses a que estão expostos 

os donos que convivem com animais contaminados, aparentemente saudáveis, 

porém eliminando no solo suas fezes contendo ovos embrionados. 
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