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APRESENTAÇÃO 

 
O terceiro volume desta obra é dirigido para aqueles que precisam das informações 

essenciais e atuais sobre a saúde das diversas espécies animais, bem como o seu bem-estar, 

abrangendo diversas áreas da medicina veterinária, zootecnia. Procuramos fornecer os fatos 

clínicos mais importantes, sem nos atermos em detalhes acadêmicos que, embora sejam 

necessários para alguns, só dificultam a compreensão das coisas que realmente importam 

para a maioria das pessoas que trabalham no cotidiano de sua profissão. Há, certamente, 

infinitos argumentos sobre o que considerado essencial ou básico, nós oferecemos nesta obra 

uma apresentação baseada em trabalhos realizados na patologia animal, patologia clínica, 

clínica médica, anestesiologia, bem-estar, tanto nas espécies domésticas como nas espécies 

silvestres.  

Os diversos trabalhos publicados nesta obra relatam da importância do bem-estar 

animal, métodos de diagnóstico de risco à saúde na interação entre seres humanos, os animais 

e o ambiente, manejo animal e relatos de casos de várias doenças que podem auxiliar no 

emprego de um terapêutica mais específica e eficiente para promover uma melhor qualidade 

de vida dos animais ou proporcionar um mais conhecimento sobre a prevenção, no controle 

e no diagnóstico situacional de doenças transmissíveis ao homem pelos animais, as zoonoses.  

Os animais devem ser livres de desconforto, em um ambiente com abrigo, com 

temperaturas confortáveis para a espécie e superfícies adequadas para proporcionar conforto. 

A expressão do comportamento natural da espécie deve ser sempre considerada para medir 

a qualidade de vida e bem-estar do animal. Esperamos que este volume seja útil a todos os 

que estejam à procura de uma literatura concisa sobre a saúde animal e, consequentemente, 

seu bem-estar como base para estudos médicos veterinários e áreas afins que corroboram 

com o tema. 

 

Tenham uma boa leitura! 

 
Victor Hugo Vieira Rodrigues 

Aksa Ingrid Vieira Batista 
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RESUMO 

O Nordeste brasileiro tem destaque para a ovinocultura devido à 
rusticidade e adaptabilidade dos animais ao clima e vegetação. 
Porém, a parasitose gastrintestinal nesses animais acarreta grandes 
perdas econômicas. O diagnóstico clínico das infecções por 
helmintos nos pequenos ruminantes nem sempre é possível, 
embora muitos sinais clínicos sejam indicativos de alta carga 
parasitária. Com o intuito de prevenir problemas graves nesse setor 
produtivo, se faz necessário a utilização de técnicas de diagnóstico 
sensíveis e específicas para infecções gastrintestinais nesses 
animais. Considerando a grande perda produtiva da ovinocultura 
em detrimento do parasitismo na região de Mossoró/RN, o estudo 
objetivou verificar técnicas de diagnóstico para quantificação de 
ovos e oocistos de parasitos gastrintestinais em ovinos 
provenientes desta região. Utilizou-se amostras de fezes de 45 
ovinos naturalmente infectados e sem uso de anti-helmínticos por 
no mínimo 90 dias. As fezes foram coletadas diretamente da 
ampola retal, armazenadas individualmente em sacos plásticos, 
acondicionadas em caixa isotérmica e enviadas ao Laboratório de 
Parasitologia Animal da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
(UFERSA) para análise. Estas foram submetidas a quatro métodos 
de diagnóstico, dentre eles as técnicas de contagem de ovos por 
gramas de fezes (OPG) com McMaster, segundo Gordon e 
Whitlock (1998), com modificação de Chagas, Niciura e Molento 
(2011), sendo denominados McMaster100 e McMaster25, 
respectivamente; e a técnica de Mini-FLOTAC modificado de 
Rinaldi et al. (2014) e de Cringoli et al. (2017), denominados de 
Mini-FLOTAC10 e Mini-FLOTAC5. Os oocistos e ovos foram 
identificados através da morfologia e com auxílio de chaves 
taxonômicas específicas. Os dados obtidos foram submetidos ao 
programa estatístico SPSS versão 21.0 e as diferenças estatísticas e 
concordância entre as técnicas, por Friedman (p<0,05) e kappa (p-
valor), respectivamente. Valores de p<0,05 foram considerados 
significativos. Nas amostras fecais coletadas no presente estudo 
foram identificados ovos do tipo Strongylida, Strongyloides spp., 
Moniezia spp., Trichuris spp., além de oocistos de Eimeria spp. Para 
Eimeria spp., as técnicas de McMaster100 e Mini-FLOTAC10 
apresentaram maior potencial de recuperação dos oocistos. Para 
estrongilídeos não houve diferença entre as técnicas quanto ao seu 
potencial de recuperação dos ovos. O McMaster100 apresentou 
maior potencial na recuperação dos ovos do tipo Strongyloides spp. 
Ovos de Moniezia spp. e Trichuris spp. somente foram recuperados 
por Mini-FLOTAC5. Ao realizar a análise de concordância entre 
as técnicas estudadas, observou-se que as mesmas apresentam um 
alto grau de concordância entre elas, sendo estatisticamente 
semelhantes. O uso de mais de uma técnica para diagnóstico 
coproparasitológico é indicado, uma vez que o um único método 



Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, Volume 3 

8   

pode não revelar o verdadeiro parasitismo, especialmente 
considerando que, em muitos casos, os animais apresentam co-
infecções. 

  

  

 

MCMASTER AND MINI-FLOTAC DIAGNOSTIC TECHNIQUES 
FOR THE QUANTIFICATION OF OOCYSTS AND EGGS OF 
SHEEP GASTROINTESTINAL PARASITES 
 

 ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  

Coproparasitological 

examinations 

Small ruminants 

Helminths 

The Brazilian Northeast has a highlight for sheep production due 
to the rusticity and adaptability of the animals to the climate and 
vegetation. However, the gastrointestinal parasitosis in these 
animals causes great economic losses. The clinical diagnosis of 
helminth infections in small ruminants is not always possible, 
although many clinical signs are indicative of high parasitic load. In 
order to prevent serious problems in this productive sector, it is 
necessary to use sensitive and specific diagnostic techniques for 
gastrointestinal infections in these animals. Considering the great 
productive loss of ovine breeding in detriment of parasitism in the 
region of Mossoró, RN, the study aimed to verify diagnostic 
techniques for quantification of eggs and oocysts of 
gastrointestinal parasites in sheep from this region. Stool samples 
from 45 naturally infected sheep without anthelmintics were used 
for at least 90 days. The feces were collected directly from the rectal 
ampulla, stored individually in plastic bags, placed in an isothermal 
box and sent to the Animal Parasitology Laboratory of the Federal 
Rural Semi-Arid University (UFERSA) for analysis. They were 
submitted to four diagnostic methods, among them the techniques 
of egg count per gram of feces (OPG) with McMaster, according 
to Gordon and Whitlock (1998), with modification of Chagas, 
Niciura and Molento (2011), being called McMaster100 and 
McMaster25, respectively; and the modified Mini-FLOTAC 
technique of Rinaldi et al. (2014) and Cringoli et al. (2017), called 
Mini-FLOTAC10 and Mini-FLOTAC5. Oocysts and eggs were 
identified through morphology and with the aid of specific 
taxonomic keys. The data obtained were submitted to the statistical 
program SPSS version 21.0 and the statistical differences and 
agreement between the techniques, by Friedman (p <0.05) and 
kappa (p-value), respectively. Values of (p <0.05) were considered 
significantcy, were identified eggs of the type Strongylida, 
Strongyloides spp., Moniezia spp., Trichuris spp., besides oocysts of 
Eimeria spp. For Eimeria spp., the techniques of McMaster100 and 
Mini-FLOTAC10 presented greater potential for oocyst recovery. 
For Strongyles there was no difference between the techniques 
regarding their potential for egg retrieval. The McMaster100 
presented greater potential in the recovery of eggs of the type 
Strongyloides spp. Eggs of Moniezia spp. and Trichuris spp. were only 
retrieved by Mini-FLOTAC5. When performing the analysis of 
agreement between the techniques studied, it was observed that 
they present a high degree of agreement between them, being 
statistically similar. The use of more than one technique for 
coproparasitological diagnosis is indicated, since the only one 
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method may not reveal the true parasitism, especially considering 
that, in many cases, the animals present co-infections. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O diagnóstico clínico das infecções por helmintos nos animais domésticos nem 

sempre é possível, embora muitos sinais clínicos sejam indicativos de alta carga parasitária, 

tais como palidez das mucosas, pelos sem brilho, diarreia, fraqueza e perda de peso. Portanto, 

tão importante quanto esses efeitos e prejuízos provocados pelas parasitoses, é saber o grau 

em que está ocorrendo. A infecção de animais pelos helmintos que vivem no trato 

gastrintestinal é usualmente diagnosticada in vivo, através de técnicas laboratoriais com o uso 

da microscopia óptica de luz (FERNANDES et al., 2005; BOSCO et al., 2018; OLIVEIRA, 

2018). 

Um dos métodos utilizados para contagem de ovos por gramas de fezes (OPG) é 

o de Gordon e Whitlock (1939), o qual consiste numa técnica de flutuação através do uso da 

câmara de McMaster. Com esta técnica é possível verificar a sanidade do rebanho 

relacionando o número de ovos por grama de fezes obtido, com a carga parasitária 

(AMARANTE, 2016). 

Outra técnica a ser usada para diagnóstico parasitário em pequenos ruminantes é o 

Mini-FLOTAC (CRINGOLI et al., 2012; RINALDI et al., 2014; CRINGOLI et al., 2017). 

Esta consiste em um método de diagnóstico copromicroscópico quantitativo e qualitativo de 

infecções gastrintestinais de animais e humanos, que possibilita o aumento da sensibilidade 

e precisão nos diagnósticos parasitários. Foi desenvolvido a partir da modificação da técnica 

de FLOTAC e considera a presença de duas câmaras de suspensões de amostras fecais 

(CRINGOLI et al., 2012; AMARANTE; AMARANTE, 2016; CRINGOLI et al., 2017). 

Apesar de existirem diversas técnicas de diagnóstico coproparasitológicos, na rotina 

laboratorial, deve-se sempre optar pelo uso de uma técnica para recuperação de ovos e 

oocistos que apresente alta sensibilidade, que seja rápida e de fácil execução, além de ter um 

baixo custo operacional. Pensando nestes critérios, alguns pesquisadores têm sido motivados 

a desenvolver ou modificar as técnicas de diagnósticos já existentes, contribuindo, em muitos 

casos, no estabelecimento mais preciso da carga parasitária dos hospedeiros e assim elaborar 

medidas de tratamentos e controles estratégicos de parasitos que acometem os animais, o 
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que contribui para evitar o aparecimento de um dos maiores problemas na produção dos 

animais: a resistência parasitária (CASTRO et al., 2019; SOUZA JÚNIOR, 2019). 

Considerando as grandes perdas produtivas observada na ovinocultura de Mossoró, 

Rio Grande do Norte (SANTOS; AHID; SUASSUNA, 2006; AHID et al., 2008), 

desencadeada principalmente pelos endoparasitos gastrintestinais, faz-se necessário um 

estudo de avaliação de técnicas de diagnóstico para contagem de ovos e oocistos fecais nesta 

localidade geográfica.  

A presente pesquisa objetivou verificar técnicas de flutuação na quantificação de 

ovos e oocistos de parasitos gastrintestinais de ovinos de Mossoró, Rio Grande do Norte. 

Objetivou-se ainda identificar a prevalência de ovos e oocistos dos parasitos obtidos nos 

ovinos estudados; averiguar a existência de diferença na quantificação de ovos e oocistos 

recuperados; comparar a quantidade de ovos e oocistos encontrados para cada técnica testada 

e analisar o grau de concordância entre as técnicas estudadas. 

 

2 METODOLOGIA 

 
2.1 Animais experimentais 

 
Foram utilizados 45 ovinos, Ovis aries Linnaeus, 1758, naturalmente infectados e 

sem uso de anti-helmíntico por no mínimo 90 dias, provenientes de propriedades do 

município de Mossoró, Rio Grande do Norte. Para realização da pesquisa, foram 

considerados animais adultos, jovens, machos e fêmeas, os quais passaram, após 

consentimento do proprietário, por procedimentos de coleta de fezes direto da ampola retal. 

 

2.2 Aspectos éticos 

 
Todos os procedimentos de manipulação e coleta de fezes nos animais foram 

executados conforme as recomendações propostas pela Comissão de Ética no uso de animais 

em pesquisa da UFERSA (Processo n. 23091.004479/2018-28 aprovado pela CEUA-

UFERSA sob Nº de parecer 11/2018). 

 

2.3 Coleta das fezes e exames coproparasitológicos 

 
Para realização da coleta das fezes, os animais foram contidos mecanicamente com 

a ajuda do seu proprietário e em seguida submetidos à coleta de amostras fecais, diretamente 
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da ampola retal. As fezes foram enviadas ao Laboratório de Parasitologia Animal da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) para análise.  

Cada uma das amostras foi analisada através da técnica de Mini-FLOTAC segundo 

modificação de Rinaldi et al. (2014), realizando homogeneização de 2 g de fezes em 38 ml de 

solução hipersaturada de NaCl. Cada ovo e oocisto recuperado foi multiplicado por 10 (fator 

de conversão 1:10), sendo assim denominada de Mini-FLOTAC10.  

Cada amostra foi analisada, ainda, segundo Cringoli et al. (2017). Nesta usou-se 5 g 

de fezes em 45 ml de solução hipersaturada de NaCl, multiplicando cada ovo e oocisto 

encontrado por 5 (fator de conversão 1:5), sendo denominada de Mini-FLOTAC5.  

Ainda do mesmo animal, foi coletado aproximadamente 6 gramas de fezes para 

realização de duas técnicas de OPG/OOPG com McMaster. Uma delas foi realizada 

segundo Gordon e Whitlock (1939), na qual foi homogeneizada 2 gramas de fezes em 58 ml 

de solução hipersaturada de NaCl, e cada ovo e oocisto encontrado foi multiplicado por 100 

(fator de conversão 1:100), denominada McMaster100. Na outra, foi utilizado 4 gramas de 

fezes em 26 ml de solução hipersaturada de NaCl e cada ovo e oocisto encontrado foi 

multiplicado por 25 (fator de conversão 1:25), denominada McMaster25 (CHAGAS; 

NICIURA; MOLENTO, 2011). 

 
2.4 Identificação de ovos e oocistos 

 
Os ovos e oocistos foram identificados até gênero, através de microscopia óptica 

de luz e com o auxílio de literatura específica (HOFFMANN, 1987; FORTES, 1997; UENO; 

GONÇALVES, 1998; FOREYT, 2005). 

 
2.5 Análise de dados 

 
Os dados foram expressos em valores de média e erro padrão, bem como 

frequência simples e porcentagem através do programa estatístico SPSS versão 21.0. Após 

análise dos pressupostos paramétricos, diferenças estatísticas entre as técnicas foram obtidas 

por Friedman. As concordâncias entre as técnicas foram avaliadas através do valor de kappa. 

Valores de (p<0,05) foram considerados significativos. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Nas 45 amostras coletadas no presente estudo foram identificados ovos do tipo 

Strongylida (estrongilídeos), Strongyloides spp., Moniezia spp., Trichuris spp., além de oocistos 

de Eimeria spp. Estudos realizados nos estados do Rio Grande do Norte (RN), Maranhão 

(MA) e Ceará (CE), levando em consideração pequenos ruminantes, em destaque os ovinos, 

demonstraram de forma semelhante ao presente trabalho, a presença desses endoparasitos 

(COSTA; VIEIRA, 1984; AHID et al., 2008; BRITO et al., 2009).  

O clima tropical e subtropical, predominante da região Nordeste, favorece o 

desenvolvimento e sobrevivência dos nematoides gastrintestinais, que por sua vez, atuam 

negativamente no desempenho dos animais, em especial, os ovinos (ROBERTO et al., 2018). 

Lino, Pinheiro e Ortunho (2016) citam ainda que estes nematoides quando não controlados 

podem causar prejuízos de até 40% no desempenho animal, comprometendo especialmente 

o desenvolvimento de animais jovens e de matrizes em período reprodutivo, que além de 

serem as categorias mais sensíveis, estão intimamente ligados ao crescimento do plantel, 

tornando a atividade economicamente inviável e impraticável aos produtores. Ao analisar as 

frequências simples (%) das 45 amostras estudadas, observou-se que para os oocistos de 

Eimeria spp., as técnicas de Mini-FLOTAC5 e Mini-FLOTAC10 obtiveram igual positividade 

de 97,78%, enquanto que nas técnicas de McMaster100 e McMaster25 obtiveram 88,89% e 

71,11%, respectivamente. Para ovos do tipo estrongilídeos, Mini-FLOTAC5 demonstrou 

maior número de amostras positivas, seguido pelas técnicas de McMaster100, McMaster25 e 

Mini-FLOTAC10 (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Frequência simples (%) das amostras de fezes analisadas nos 45 ovinos estudados 
 

Parasitos 

McMaster100  McMaster25  Mini-FLOTAC5  Mini-FLOTAC10 

Positivo Negativo  Positivo Negativo  Positivo Negativo  Positivo Negativo 

Eimeria spp. 
40  

(88,89) 
05 

(11,11) 
 

32 
(71,11) 

13 
(28,89) 

 
44 

(97,78) 
01 

(2,22) 
 

44  
(97,78) 

01 
(2,22) 

Strongylida 
(estrongilídeo) 

36 
(80,0) 

09 
(20,0) 

 
36 

(80,0) 
09 

(20,0) 
 

38 
(84,44) 

07 
(15,56) 

 
35  

(77,78) 
10 

(22,22) 

Moniezia spp. 
0 

(0,0) 
45 

(100,0) 
 

0 
(0,0) 

45 
(100,0) 

 
01 

(2,22) 
44 

(97,78) 
 

0 
(0,0) 

45 
(100,0) 

Strongyloides spp.  
03 

(6,67) 
42 

(93,33) 
 

01 
(2,22) 

44 
(97,78) 

 06 (13,33) 
39 

(86,67) 
 

03 
(6,67) 

42 
(93,33) 

Trichuris spp. 
0 

(0,0) 
45 

(100,0) 
 

0 
(0,0) 

45 
(100,0) 

 
01 

(2.22) 
44 

(97,78) 
 

0 
(0,0) 

45 
(100,0) 
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Strongyloides spp. foram encontrados em todas as técnicas de diagnóstico utilizadas, 

sendo sua maior frequência de positividade observada para Mini-FLOTAC5. Por esta técnica 

de Mini-FLOTAC foi possível observar também positividade para Moniezia spp. e Trichuris 

spp, fato este não observado em nenhuma das técnicas testadas (Tabela 1). 

Demonstrou-se no presente trabalho que o Mini-FLOTAC5 apresentou 

positividade para todos os ovos e oocistos de endoparasitos analisados. O Mini-FLOTAC, 

técnica recentemente criada com o objetivo de combinar sensibilidade e baixo custo de 

execução, foi demonstrada segundo estudos, como uma alternativa confiável e promissora 

no diagnóstico de endoparasitos gastrintestinais de pequenos ruminantes (SILVA et al., 2013; 

RINALDI et al., 2014; CRINGOLI et al., 2012, 2013, 2017). Cringoli et al. (2017) afirmaram 

que o Mini-FLOTAC tem capacidade de apresentar dados altamente reprodutíveis aliado à 

sua fácil utilização, bem como sensibilidade, acurácia e precisão elevadas quando comparado 

as técnicas clássicas de diagnóstico coproparasitológico. 

Alguns autores defendem a premissa de que o volume examinado nas técnicas 

interfere na representação dos ovos presentes na amostra. Para McMaster, o volume sob a 

grade de contagem é de 0,15 mL, o que dá um total de 0,30 mL examinados. Em comparação, 

o Mini-FLOTAC possui 1 mL por câmara, para um total de 2 mL examinados, o que garante 

uma maior representatividade dos ovos da amostra ao analisar pela técnica de Mini-FLOTAC 

(SILVA et al., 2013; NOEL, 2017). Além disso, o maior volume analisado no equipamento 

de Mini-FLOTAC garante uma leitura mais limpa devido às sujidades ficarem retidas em 

outra área, separando-a do local de leitura (SILVA et al., 2013; GODBER et al., 2015). 

As diferenças na metodologia de processamento entre as técnicas também são 

citadas como pontos importantes de interferência na sensibilidade dos métodos 

coproparasitológicos. No McMaster, Levecke et al. (2012) acreditam que o processamento 

aberto permite falhas de recuperação dos ovos nas amostras fecais. 

Dos 45 animais analisados através da comparação entre as quatro técnicas, 

observou-se que houve diferença estatística entre elas. Através da técnica de McMaster100, 

McMaster25 e Mini-FLOTAC10 foi possível recuperar oocistos de Eimeria spp., ovos de 

estrongilídeos e de Strongyloides spp. Enquanto que através da técnica de Mini-FLOTAC no 

fator de conversão 5x foi possível recuperar todos os tipos de ovos e oocistos encontrados 

na presente pesquisa (Tabela 2) 
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Tabela 2 - Valores de média ± erro padrão da contagem de ovos e/ou oocistos por gramas de fezes 
(OPG/OOPG) em 45 ovinos 

 

Parasitos McMaster100 McMaster25 Mini-FLOTAC5 Mini-FLOTAC10 

Eimeria spp. 2.365,91 ± 972,19aA 163,64 ± 37,63cB 487,27 ± 135,01bB 1.352,5 ± 598,66aA 

Strongylida 

(estrongilídeo) 
1.281,4 ± 240,55aA 1.084,3 ± 228,93aA 860,47 ± 165,13aA 650,23 ± 130,07aB 

Strongyloides  60,0 ± 33,99aB 2,78 ± 2,78bC 15,45 ± 9,33bC 3,75 ± 1,83bC 

Trichuris spp. - - 5,0 ± 0,0C - 

a,b = Letras minúsculas diferentes, nas linhas, significam diferença estatística (p<0,05 – Friedman) 

A,B = Letras maiúsculas diferentes, na coluna, significam diferença estatística (p<0,05 – Friedman) 

 

Na técnica de McMaster100, não foi observado diferença estatística entre oocistos 

de Eimeria spp. e ovos do tipo estrongilídeos, porém observou-se diferença para Strongyloides 

spp. Nas técnicas de McMaster25 e Mini-FLOTAC10 foi observado diferença estatística 

entre todos os ovos e oocistos encontrados, sendo as maiores médias de recuperação para 

ovos do tipo estrongilídeos e oocistos de Eimeria spp. (Tabela 2). 

Na técnica de Mini-FLOTAC5 foi identificado todos os parasitos estudados, 

apresentando maior média de recuperação para ovos do tipo estrongilídeos, seguindo de 

oocistos de Eimeria spp., ovos de Moniezia spp., Strongyloides spp. e, por fim, Trichuris spp. Foi 

observada diferença estatística para ovos do tipo estrongilídeos, contudo, ao comparar a 

recuperação de oocistos de Eimeria spp. com ovos de Moniezia spp., bem como entre 

Strongyloides spp. com Trichuris spp., não foi identificado diferença estatística entre as mesmas 

(Tabela 2). 

Demonstrou-se no presente trabalho que a técnica de McMaster100 apresentou, 

estatisticamente, maiores médias de recuperação de oocistos de Eimeria spp., ovos do tipo 

estrongilídeos, além de ovos de Strongyloides spp. Rinaldi et al. (2014) compararam em seu 

estudo as técnicas de McMaster e Mini-FLOTAC para infecções gastrintestinais por 

estrongilídeos em ovinos, utilizando tanto amostras individuais, quanto agrupadas (pool). Foi 

utilizado duas variantes da técnica de McMaster, uma com fator de conversão 1:15 (McM15) 

e outra 1:50 (McM50), e apenas uma para Mini-FLOTAC, considerando o fator de conversão 

1:10. A técnica de Mini-FLOTAC foi mais sensível em relação às duas variantes de McMaster 

(McM15 e McM50) e ainda resultou em significativa maior contagem de ovos por grama de 

fezes, em comparação com ambas as variações, McM15 e McM50, divergindo do presente 

estudo. 
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Silva et al. (2013) realizaram uma pesquisa com o intuito de investigar se o Mini-

FLOTAC poderia ser uma alternativa ao McMaster para o diagnóstico de Eimeria spp. em 

caprinos. Foi utilizado duas variantes da técnica de McMaster, uma com fator de conversão 

1:15 e outra 1:50, e apenas uma para Mini-FLOTAC, considerando o fator de conversão 

1:10. A média da OOPG detectada pelo Mini-FLOTAC foi superior aos valores observados 

com as técnicas de McMaster (p <0,05), discordando da presente pesquisa.  

Existem várias técnicas de diagnóstico, cada uma com vantagens e limitações. No 

entanto, nenhuma é capaz de detectar todas as infecções quando empregados separadamente 

(OLIVEIRA-SEQUEIRA et al., 2002).  

Ao realizar a análise de concordância entre as técnicas estudadas, observou-se que 

as mesmas apresentam um alto grau de concordância entre elas, sendo estatisticamente 

semelhantes. Contudo, o Mini-FLOTAC5 apresentou maior potencial para recuperação dos 

ovos e oocistos de endoparasitos gastrintestinais encontrados através da presente pesquisa 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Valores de concordância kappa (p-valor) entre as técnicas de OPG/OOPG para 
todos os parasitos encontrados 

Testes McMaster100 McMaster25 Mini-FLOTAC5 

McMaster25 0,719 (<0,001*) -  

Mini-FLOTAC5 0,764 (<0,001*) 0,759 (<0,001*) - 

Mini-FLOTAC10 0,797 (<0,001*) 0,811 (<0,001*) 0,831 (<0,001*) 

* Significância estatística 

 

Rinaldi et al. (2014) em seu estudo demonstraram que mesmo as técnicas de 

McMaster e Mini-FLOTAC tenham apresentado uma concordância positiva, o Mini-

FLOTAC apresentou uma contagem de ovos fecais significativamente mais elevada. 

Ferramentas inovadoras de diagnóstico direto que combinam tecnologia moderna 

e sensibilidade com acessibilidade e viabilidade com recursos limitados são necessários e 

desenvolvimento do Mini-FLOTAC é um avanço nessa direção (BARDA et al., 2014).   

O uso de mais de uma técnica para diagnóstico coproparasitológico é indicado, uma 

vez que o um único método pode não revelar o verdadeiro parasitismo, especialmente 

considerando que, em muitos casos, os animais apresentam co-infecções. 
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4 CONCLUSÕES 

 
Através das técnicas empregadas, identificou-se ovos do tipo Strongylida 

(estrongilídeos), Strongyloides sp., Moniezia sp., Trichuris spp., além de oocistos de Eimeria spp. 

Para Eimeria spp., as técnicas de McMaster100 e Mini-FLOTAC10 apresentaram maior 

potencial de recuperação dos oocistos. Para estrongilídeos não houve diferença entre as 

técnicas quanto ao seu potencial de recuperação dos ovos. O McMaster100 apresentou maior 

potencial na recuperação dos ovos do tipo Strongyloides sp. Ovos de Moniezia sp. e Trichuris 

spp. somente foram recuperados por Mini-FLOTAC5.  Dentre as concordâncias analisadas, 

observou-se que existe similaridade entre todas as técnicas testadas. 
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RESUMO 

A realização de diagnóstico parasitológico em amostras de fezes 
caninas pode funcionar como bom indicador do nível de infecção 
gastrintestinal e tem auxiliado na implementação de medidas 
adequadas de tratamento que visem o controle de parasitos. 
Considerando que em Mossoró/RN os cães apresentam alta 
mortalidade em detrimento do parasitismo, o presente trabalho 
objetivou verificar quatro técnicas para quantificar a eliminação de 
ovos e oocistos de endoparasitos gastrintestinais em cães 
naturalmente infectados. Foram obtidas 40 amostras fecais de cães 
e enviadas ao Laboratório de Parasitologia Animal (LPA) da 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Cada uma 
das amostras passou por análise direta, flutuação de Willis-Mollay, 
Mini-FLOTAC e sedimentação simples. Os dados foram 
submetidos ao programa estatístico SPSS versão 21.0 e as 
diferenças estatísticas foram obtidas por Friedman e Kruskal-
Wallis. A concordância entre as técnicas foi avaliada através do 
valor Kappa. Valores de p<0,05 foram considerados significativos. 
A técnica de Mini-FLOTAC obteve maior potencial de recuperar 
ovos de Ancylostoma spp. e Dipylidium caninum em relação as demais 
testadas. Para Cystoisospora canis e Toxocara spp., os métodos não 
apresentaram diferença estatística. O método direto e de 
sedimentação simples apresentaram capacidade de recuperação 
igual para Ancylostoma spp. e D. caninum. O Mini-FLOTAC 
apresentou maior eficácia de recuperação de ovos e oocistos, 
seguido por Willis Mollay, que embora menor, apresentou igual 
potencial de detecção para estes. O uso de mais de uma técnica 
para diagnóstico parasitológico é recomendado, pois um único 
método pode não revelar o exato parasitismo. 

  

  

 

QUANTIFICATION OF OOCYSTS AND EGGS OF DOGS 
GASTROINTESTINAL PARASITES BY SEDIMENTATION AND 
FLOTATION METHODS 
 

 ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The performance of parasitological diagnosis in samples of canine 
feces can work as a good indicator of the level of gastrointestinal 
infection and has helped in the implementation of appropriate 
treatment measures aimed at controlling parasites. Considering 
that in Mossoró, Rio Grande do Norte, dogs show high mortality 
to the detriment of parasitism, the present study aimed to verify 
four techniques to quantify the elimination of eggs and 
gastrointestinal endoparasite oocysts in naturally infected dogs. For 
the analysis, 40 fecal samples from dogs were obtained. These were 
sent to the Animal Parasitology Laboratory of the Universidade 
Federal Rural do Semi-Árido. Each sample underwent direct 
analysis, Willis-Mollay fluctuation, Mini-FLOTAC and simple 
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sedimentation. The data were submitted to the statistical program 
SPSS version 21.0 and the statistical differences were obtained by 
Friedman and Kruskal-Wallis. The agreement between the 
techniques was assessed using the Kappa value. Values of p <0.05 
were considered significant. The Mini-FLOTAC technique had the 
greatest potential to recover Ancylostoma spp. and D. caninum in 
relation to the others tested. For Cystoisospora canis and Toxocara 
spp., The methods showed no statistical difference. The direct and 
simple sedimentation method showed equal recovery capacity for 
Ancylostoma spp. and D. caninum. Mini-FLOTAC showed greater 
efficiency in the recovery of eggs and oocysts, followed by Willis 
Mollay, although smaller, had the same detection potential for 
these. The use of more than one technique for parasitological 
diagnosis is recommended, as a single method may not reveal the 
exact parasitism. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade contemporânea, a ampla distribuição geográfica de cães e gatos e a 

estreita relação com os seres humanos, predispõe a ocorrência de parasitos de caráter 

zoonótico como helmintos e protozoários, que constitui um importante problema de saúde 

pública (BRICARELLO et al., 2018; HEILMANN et al., 2018; REGINALDO et al., 2019). 

A infecção por endoparasitos gastrintestinais nos animais pode causar um quadro 

que pode ser assintomático, no qual o animal é portador ou sintomático levando o 

estabelecimento da doença, o que favorece a contaminação ambiental e o aparecimento de 

zoonoses. O homem pode adquirir a infecção através do contato direto com as fezes ou pela 

ingestão de água e alimentos contaminados (SOARES et al., 2018). 

Por conseguinte, é importante estabelecer medidas de controle e prevenção, 

principalmente as que contrapõem o uso indiscriminado de fármacos que contribuem para 

o surgimento de resistência parasitária nos animais (JESUS et al., 2015; SILVA et al., 2017; 

MARTINS et al., 2018). As técnicas coproparasitológicas são primordiais no diagnóstico das 

parasitoses gastrintestinais e no conhecimento da infecção, visto que auxiliam na escolha do 

melhor protocolo terapêutico para eliminação do agente etiológico.   

Para o diagnóstico coproparasitológico em cães, além de exames diretos 

(HOFFMAN, 1987), técnicas qualitativas e quantitativas de sedimentação e flutuação podem 

ser usadas. Dentre esses métodos existem os de sedimentação (HOFFMAN et al., 1934), 

flutuação de Willis Mollay (1921) e Mini-FLOTAC (CRINGOLI et al., 2013). Apesar da 
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existência de inúmeras técnicas disponíveis de diagnóstico coproparasitológicos em 

laboratório, deve-se optar por uma que apresente alta sensibilidade, rapidez e fácil execução, 

além de um baixo custo operacional (SILVA et al., 2018). 

Considerando a alta casuística de endoparasitos registrada para os cães de Mossoró, 

Rio Grande do Norte (RN) (COELHO et al., 2007; AHID et al., 2009), faz-se necessário um 

estudo de avaliação de técnicas de diagnóstico para contagem de ovos e oocistos fecais nesta 

localidade. O objetivo do estudo foi comparar técnicas de sedimentação, flutuação e exame 

direto na quantificação de ovos e oocistos de parasitos gastrintestinais de cães de Mossoró, 

RN, Brasil.  

 

2 METODOLOGIA 

 
2.1 Animais e aspectos éticos 

 
Foram utilizadas amostras fecais de 40 cães independente da raça, domiciliados de 

Mossoró, RN, Brasil. Nenhum animal do estudo foi submetido ao uso de antiparasitário num 

intervalo de três meses. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no uso de animais 

em pesquisa da UFERSA (Processo n. 23091.007409/2018-70).  

 

2.2 Coletas das amostras e exames coproparasitológicos 

 
As amostras de fezes foram obtidas através da eliminação espontânea dos animais 

e armazenadas em recipientes de polipropileno, refrigeradas e transportadas ao Laboratório 

de Parasitologia Animal da UFERSA. O processamento e análise ocorreu num intervalo de 

no máximo de 24 horas através das técnicas de Mini-FLOTAC (CRINGOLI et al., 2013), 

sedimentação simples (HOFFMAN et al., 1934), exame direto (HOFFMAN, 1987) e 

flutuação (WILLIS MOLLAY, 1921). Os ovos e oocistos foram identificados através da 

morfologia, auxiliada pela microscopia óptica de luz e com o uso de literatura específica 

(FORTES et al., 1997; FOREYT et al., 2005; BOWMAN et al., 2010). 

 
2.3 Avaliação das técnicas coproparasitológicas sobre a categoria dos animais e 

análise dos dados 

 
Para avaliação de cada umas das técnicas sobre a categoria dos animais (sexo e 

idade) foi definido para cada um dos cães se o mesmo se apresentava dentro do sexo macho 

ou fêmea e se classificava como adulto ou jovem.  
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Os dados obtidos a partir das análises coproparasitológicas foram expressos em 

valores de média e desvio padrão através do programa estatístico SPSS versão 21.0. Após 

análise dos pressupostos paramétricos, diferenças estatísticas entre técnicas foram realizadas 

por Friedman e Kruskal-Wallis. A concordância entre as técnicas foi avaliada através do valor 

Kappa. Valores de p<0,05 foram considerados significativos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Das amostras analisadas, observou-se ovos de Ancylostoma spp., Toxocara spp., 

Dipylidium caninum, além de oocistos de Cystoisospora canis. JÚNIOR et al. (2015) realizaram 

um estudo em Natal, RN com animais domiciliados e errantes, onde encontrou dados 

semelhantes aos do presente trabalho. 

Das 40 amostras analisadas através da comparação das técnicas, verificou-se que 

houve diferença estatística entre algumas delas. A técnica de Mini-FLOTAC apresentou a 

maior média de recuperação de ovos em relação a todas as técnicas testadas, porém os dados 

foram concordantes em relação ao método de Willis Mollay (Tabela 1). Fato este pode ser 

observado no estudo realizado por MENEZES et al. (2013).  

 
Tabela 1 - Valores de média ± desvio padrão da contagem dos ovos e oocistos 

recuperados nos animais (N=40) estudados 
 

Willis Mollay Direto Sedimentação Mini-FLOTAC 

101,38 ± 212,66b 1,43 ± 3,4c 6,15 ± 21,93c 308,13 ± 606,51a 

N = Número total de animais avaliados. 
a,b,c = Letras minúsculas diferentes significa diferença estatística (p<0,05 – Friedman) 

 

Através da técnica de Willis Mollay foram recuperados ovos de Ancylostoma spp., 

Toxocara spp., além de oocistos de C. canis, com exceção de D.caninum. Ao comparar a técnica 

de Willis Mollay com a técnica direta, bem como o método de sedimentação observou-se 

que elas são diferentes para ovos de Ancylostoma spp. O método de exame direto empregado 

possibilitou a recuperação de Ancylostoma spp., C. canis, D. caninum e Toxocara spp. (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Valores de média ± desvio padrão dos ovos dos helmintos e oocistos de 
protozoários recuperados nos animais estudados (N=40) 

 

Parasitas 

Técnicas 

Willis Mollay Direto Sedimentação Mini-FLOTAC 

Ancylostoma spp. 101,38 ± 212,66Ab 1,43 ± 3,4Ac 6,15 ± 21,93Ac 258,25 ± 555,98Aa 

Cystoisospora canis 0,63 ± 2,94Ba 0,1 ± 0,63Ba 0,08 ± 0,47Ba 2,13 ± 10,18Ba 

Toxocara spp. 0,03 ± 0,16Ba 0,23 ± 1,42Ba 0,45 ± 2,85Ba 1,63 ± 10,28Ba 

Dipylidium caninum 0 0,08 ± 0,47Bb 0,05 ± 0,32Bb 46,13 ± 291,72Ba 

A, B, C = Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na coluna, significa diferença estatística (p<0,05 – 
Friedman). 
a, b, c = Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na linha significa diferença estatística (p<0,05 – 
Friedman). 

 

Através da técnica de sedimentação simples permitiu-se verificar a recuperação de 

todos os ovos de helmintos e oocistos de protozoários pesquisados. Considerando esta 

técnica e todos os ovos e oocistos recuperados, houve diferença somente para os ovos do 

tipo Ancylostoma spp. (Tabela 2). 

Na técnica de Mini-FLOTAC também foi possível observar todos os parasitos e 

helmintos analisados, sendo que estes foram observados em maior número em relação a 

todas as outras técnicas testadas. Dos animais positivos, observou-se um maior número de 

ovos de Ancylostoma spp., seguido de D. caninum, C. canis e Toxocara spp. (Tabela 2). Segundo 

Lima et al. (2015), de acordo com ponto de vista prático, a técnica de Mini-FLOTAC é uma 

excelente opção para ser usado na rotina de laboratório porque é facilmente realizado e 

possui um sistema de conservação de amostras que protege operador e permite uma análise 

detalhada. 

Ovos de D. caninum foram recuperados através de todas as técnicas empregadas, 

exceto Willis Mollay. A ausência de observação dos ovos destes Cestoda através da técnica 

de flutuação usada pode ser justificada pela alta densidade dos mesmos, o que não permite 

que estes ovos flutuem e assim possam ser observados. É válido ressaltar ainda que, na 

presente pesquisa, apesar do Mini-FLOTAC ser uma técnica de flutuação, foi possível 

recuperar os ovos densos de D. caninum.  

Estudos anteriores demonstraram que o Mini-FLOTAC apresenta alta sensibilidade 

em relação aos métodos clássicos e que seus resultados são confiáveis, dado que a quantidade 



Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, volume 3  

 

 
  

25 

de amostra fecal utilizada, design do aparelho, variação da técnica empregada e tipos de 

soluções de flotação, contribui para o maior aumento na detecção e quantificação dos 

diferentes gêneros de parasitos gastrintestinais (CRINGOLI et al., 2013; MAURELLI et al., 

2014). 

Ao considerar a categoria dos animais (macho, fêmea, adulto, jovem) observou-se 

que nenhuma das técnicas diferiu quanto à capacidade de recuperar ovos e oocistos (Tabela 

3). Sugere-se que, o fato de não ter observado diferenças entre as categorias analisadas, possa 

estar relacionado ao número de amostras biológicas estudadas. É possível que, se estudos 

futuros forem realizados com um maior número de amostras, a diferença de parasitos entre 

jovens e adultos seja observada. Diferenças entre estas categorias são esperadas, pois 

normalmente animais jovens apresentam uma maior suscetibilidade ao parasitismo em 

relação a animais adultos que já possuem imunidade desenvolvida. 

 
Tabela 3 - Valores de média ± desvio padrão dos ovos dos helmintos e oocistos de protozoários recuperados 

entre as categorias dos animais estudados (N=40) 
 

Parasitas 

Técnicas 

Willis Molley Direto Sedimentação Mini-FLOTAC 

Fêmeas adultas 

(N=14) 
114 ± 268,74A 1,57 ± 2,77A 1,71 ± 3,12A 504,64 ± 939,37A 

Fêmeas jovens 

(N=6) 
27 ± 64,19A 3,83 ± 6,15A 19,67 ± 40,01A 85,83 ± 172,9A 

Machos adultos 

(N=17) 
94,65 ± 155,1A 0,65 ± 2,03A 1,41 ± 2,45A 238,24 ± 325,19A 

Machos jovens 

(N=3) 
238 ± 401,88A 5,67 ± 7,37A 34,33 ± 56,89A 231,67 ± 218,88A 

N= Número total de animais;  
A,B, Letras maiúsculas na coluna significa diferença estatística (p<0,05 - Kruskal – Wallis) 

 

 
Alves et al. (2005) relatam que a frequência de ovos de parasitos intestinais, de 

acordo com o sexo dos cães de residências e de rua examinados, não foi estatisticamente 

significativa (P>0,05), sendo que, dos machos, 14,93% (33/221) foram positivos, e das 
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fêmeas, 15,19% (31/204). Oliveira et al. (1990), observaram maior parasitismo nos animais 

jovens de até um ano de idade. Fatos estes discordam dos dados da presente pesquisa. 

Ao realizar a análise da concordância entre técnicas testadas, observou-se que Mini-

FLOTAC e Willis Mollay são iguais independente de ovos e oocistos encontrados, tendo 

assim um índice de concordância perfeito. Ao comparar as técnicas de exame direto com 

Willis Mollay e Mini-FLOTAC, a concordância entre eles foi moderada. Ao comparar as 

técnicas de sedimentação com Willis Mollay, bem como método direto com o de 

sedimentação, o valor de Kappa é interpretado como forte (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Valores de concordância kappa (p-valor) entre as técnicas estudadas 

 

Testes Willis Mollay Direto Sedimentação 

Direto 0,47 (<0,001)* -  

Sedimentação 0,71 (<0,001)* 0,61 (<0,001)* - 

Mini-FLOTAC 1,0 (<0,001)* 0,47 (<0,001)* 0,71 (<0,001)* 

* Significância estatística. 

 

O emprego de diferentes técnicas coproparasitológicas constitui a primeira 

providência capaz de identificar a presença de parasitos nesses animais. Além disso, existem 

várias opções de técnicas diagnósticas que podem ser empregadas, cada uma com vantagens 

e limitações.  

No presente trabalho, ao se comparar a eficácia dos métodos de flutuação Willis-

Mollay e Mini-FLOTAC para diagnóstico de parasitos de fezes, observou-se que os mesmos 

se mostraram equivalentes, contudo o Mini-FLOTAC apresentou maior potencial de 

recuperação de oocistos e ovos em relação às todas as outras técnicas estudadas, além de ter 

apresentado o potencial de recuperar ovos densos, a exemplo dos de D. caninum. 

 

4 CONCLUSÕES 

 
Ao realizar a comparação entre as técnicas coproparasitológicas empregadas, na 

presente pesquisa, observou-se que de todas elas, a única que conseguiu recuperar todos os 

ovos e oocistos encontrados foi a de Mini-FLOTAC. Assim, sugere-se que na ocasião em 

que é possível escolher uma técnica para realizar a coproparasitologia em fezes de cão, o 
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Mini-Flotac seja o método empregado. Quando não possível realizar o Mini-FLOTAC, que 

mais de uma técnica seja utilizada, incluindo uma de sedimentação e uma de flutuação. 
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RESUMO 

Nas últimas décadas houve a re-emergência da Leishmaniose 
Visceral (LV) como um grave problema de saúde pública no Brasil, 
e o município de Uruguaiana (Rio Grande do Sul) se tornou área 
de transmissão para LV no ano de 2009. Diante dessa realidade é 
necessária a adoção de medidas profiláticas ao vetor da doença na 
região. O presente estudo visou quantificar o uso de coleiras 
antiparasitárias por tutores nos animais de estimação na cidade de 
Uruguaiana. Uma pesquisa foi realizada através de aplicação de 
questionário em 20 estabelecimentos que comercializavam coleiras 
repelentes, sendo constatado que o número de coleiras vendidas 
por mês foi de: 0 a 10 coleiras em 70% dos estabelecimentos, 11 a 
30 foram 25% e 5% de 31 a 50. Sobre a importância nas vendas, as 
coleiras repelentes não tiveram considerável relevância. Os 
motivos que levaram os proprietários a adquirirem a coleira 
repelente variaram, sendo que 60% buscavam para prevenção da 
Leishmaniose e 20% dos proprietários buscavam adquirir a coleira 
repelente contra pulgas e carrapatos e também para a prevenção da 
Leishmaniose Visceral Canina (LVC). Quanto a marca mais 
vendida, 55% a marca Scalibor®, 30% a marca Seresto®, e 15% a 
marca Leevre®. Já a preferência na hora da escolha da coleira 
repelente observou-se principalmente relação com o preço (50%), 
seguida da marca com (20%), tempo de proteção (15%) e receita 
veterinária (15%). A escolha dos proprietários entre coleira e vacina 
para LVC foi 80% para coleira repelente. Sobre o objetivo dos 
tutores ao adquirir a coleira 80% buscavam para prevenção. Por 
conseguinte, 100% dos tutores obtinham a coleira para cães. 
Conclui-se que os proprietários possuem conhecimento do uso da 
coleira repelente para prevenir transmissão via vetor, porém a 
comercialização de coleiras ainda é baixa. Assim, medidas de acesso 
facilitado para profilaxia da LV devem ser incentivadas pelos 
órgãos públicos. 
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In recent decades there has been the re-emergence of Visceral 
Leishmaniosis (VL) as a serious public health problem, and the 
municipality of Uruguaiana (Rio Grande do Sul) became a 
transmission area for VL in 2009. In this way, it is necessary to 
adopt prophylactic measures for the disease vector in the region. 
The present study aimed to quantify the use of antiparasitic collars 
by pet tutors in the city of Uruguaiana. A research was carried out 
through the application of questionnaires in 20 establishments that 
sold repellent collars, and it was found that the number of collars 
sold per month was: 0 to 10 collars in 70% of the establishments, 
11 to 30 were 25% and 5% from 31 to 50. Regarding the 
importance in sales, the repellents collars did not have considerable 
relevance. The reasons that led the owners to purchase the 
repellent collar varied, and 60% sought to prevent Leishmaniosis 
and 20% of the owners also sought to purchase the repellent collar 
for the prevention ticks, fleas and Canine Visceral Leishmaniosis 
(CVL). As for the best-selling brand, 55% were Scalibor® brand, 
30% Seresto® brand, and 15% Leevre® brand. The preference at 
the time of choosing the repellent collar was mainly related to the 
price (50%), followed by the brand (20%), protection time (15%) 
and veterinary prescription (15%). The choice of the tutors 
between collar and vaccine for CVL was 80% for repellent collar. 
About the goal when acquiring the collar, 80% sought prevention. 
Therefore, 100% of the tutors obtained the dog collar. It is 
concluded that they have knowledge of the use of the repellent 
collar to prevent vector transmission; however, the 
commercialization of collars is still low. Thus, access measures 
facilitated for VL prophylaxis should be encouraged by public 
agencies. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As últimas décadas foram caracterizadas pela re-emergência da Leishmaniose 

Visceral (LV) como um grave problema de saúde pública em vários países tropicais 

(WERNECK GL, 2002). Em um cenário mais próximo, o Brasil concentra atualmente 96% 

dos casos de LV em relação aos países das Américas (OPAS/OMS, 2015), ainda o município 

de Uruguaiana – Rio Grande do Sul foi classificado como área de transmissão para LV no 

ano de 2009 (SOUZA et al., 2010).   

A falta ou interrupção do controle da LV gera um aumento de animais circulantes 

positivos para o patógeno, atuando como fonte de infecção para outros animais e humanos 
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(NOGUEIRA et al,. 2021). Diante disso, é necessário que medidas profiláticas em relação 

ao principal vetor relacionado a doença na região de Uruguaiana, Lutzomyia longipalpis, sejam 

estabelecidas e empregadas. Além de aprofundar o conhecimento de fatores 

socioeconômicos relacionados a ocorrência da leishmaniose para estabelecer ações 

profiláticas aplicáveis a população.  

O presente estudo tem como objetivo quantificar a venda de coleiras 

antiparasitárias para cães e gatos como medida profilática para a LV e relacioná-la com o 

perfil socioepidemiológico dos proprietários na hora da escolha profilática.  

 

2 METODOLOGIA 

 

No município de Uruguaiana (RS) foi realizada seleção aleatória de 

estabelecimentos que tinham à disposição do consumidor coleiras repelentes antiparasitárias. 

Dentre os estabelecimentos pode-se citar clínicas veterinárias, agropecuárias, pet shop e 

bazares.  

O método de recolhimento de dados foi a partir de questionários que continham 

oito perguntas: número de coleiras repelente vendidas em um mês pelo estabelecimento, qual 

a relevância das coleiras no faturamento do estabelecimento em uma escala de 1 a 4, em que 

1 possuí grande relevância e 4 pouca relevância. Principal motivo de compra da coleira 

repelente pelos proprietários. Qual a marca mais vendida no estabelecimento e a preferência 

na hora da escolha: marca ou valor, ou ainda tempo de proteção. Entre vacina e coleira 

antiparasitária qual a principal escolha dos proprietários, e objetivo dos proprietários ao 

adquirir o produto: prevenção ou impedir a transmissão em animais positivos para LVC. E 

por fim espécie que há mais procura: cães ou gatos. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 
Dentre os 20 estabelecimentos em que foram aplicados o questionário, os 

respondentes tinham como atividade, vendedor 40% (8), proprietário do estabelecimento 

35% (7) e médico veterinário 25% (5).  

Em primeiro plano a relação do número de coleiras vendidas em um mês pelo 

estabelecimento foi de: 70% (14) vendiam de 0 a 10 coleiras repelentes, 25% (5) de 11 a 30 e 

5% (1) de 31 a 50 (gráfico 1). Sobre a importância nas vendas dos estabelecimentos, as 
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coleiras repelentes não foram de muita relevância. Em uma escala de 1 a 4, 45% (9) dos 

entrevistados deram importância 4 para a vendas das coleiras, 45% (9) importância 3 na escala 

e 10% (2) 2 na escala (gráfico 2). Uruguaiana é o quarto município do estado do Rio Grande 

do Sul em questão de extensão contando com aproximadamente 130 mil habitantes (IBGE, 

2010), assim vê-se que o número de coleiras vendidas na maioria dos estabelecimentos é 

pouco para suprir a demanda de cães em um município de porte populacional tão elevado. A 

baixa relevância das coleiras repelentes para o lucro dos estabelecimentos também causa a 

diminuição da comercialização, desmotivando os estabelecimentos a oferecerem opções e 

diferentes marcas para os consumidores.  

Outro ponto que causa a diminuição da comercialização das coleiras no município 

é que a cidade de Uruguaiana fica localizada na fronteira oeste do Brasil com a Argentina, 

fazendo fronteira com a cidade de Paso de los Libres, e muitos brasileiros vão até a Argentina 

para fazer compras, sendo que a procura das coleiras antiparasitárias é comum pois seu preço 

é mais baixo e o tempo de proteção das coleiras argentinas são maiores (em bula), mesmo 

sendo as mesmas marcas vendidas no Brasil.   

 

Gráfico 1 - Número de coleiras vendidas em um mês pelos estabelecimentos 

entrevistados 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Legenda: Observou-se que 70% dos estabelecimentos vendiam de 0-10 coleiras em um 

mês (em azul no gráfico), 25% vendiam de 11-30 (em laranja no gráfico) e 5% vendiam 

de 31 – 50 (em cinza no gráfico) 
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Gráfico 2 - Importância das coleiras antiparasitárias nas vendas dos estabelecimentos 

entrevistados 

 

 

                Fonte: Dados da pesquisa 

 

Legenda: Observou-se que 70% dos estabelecimentos vendiam de 0-10 coleiras em um mês 

(em azul no gráfico), 25% vendiam de 11-30 (em laranja no gráfico) e 5% vendiam de 31 – 

50 (em cinza no gráfico). 

 

Em relação aos motivos que levaram os proprietários a adquirirem a coleira 

repelente, 60% (12) procuravam a coleira para prevenção do L. longipalpis, conhecido 

popularmente por mosquito palha, 20% (4) procuravam prevenção para pulgas, carrapatos 

e para o mosquito palha, 15% (3) para pulgas e carrapatos e 5% (1) procuravam a coleira 

apenas para prevenção de pulga (gráfico 3). Percebe-se que a preocupação com a 

Leishmaniose Visceral Canina (LVC) existe por parte dos proprietários já que 80% dos 

estabelecimentos tinham procura para prevenção da doença. Essa afirmativa vai ao 

encontro de outro estudo realizado em Uruguaiana, em que 80% dos entrevistados já 

haviam escutado falar sobre LVC e tinham o conhecimento que se tratava de uma doença 

(MASSIA L. I. et al, 2016).  
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Gráfico 3 - Motivação para a compra das coleiras repelente segundo os 

estabelecimentos entrevistados 

 

 

                                                      Fonte: Dados da pesquisa 

 

Legenda: 20% dos clientes dos estabelecimentos entrevistados buscavam as coleiras para 

prevenção de pulgas, carrapatos e do mosquito palha. 60% para prevenção do mosquito 

palha, 15% para pulga e carrapatos e 5% para prevenção apenas de pulgas.  

 
Quanto à marca mais vendida, 55% (11) dos estabelecimentos vendiam em maior 

quantidade a marca Scalibor®, 30% (6) a marca Seresto® e por último 15% (3) a marca 

Leevre®. Já a preferência na hora de escolher a coleira repelente teve principalmente relação 

com o preço 50% (10), seguida da marca com 20% (4), tempo de proteção 15% (3) e receita 

veterinária 15% (3).  Essas duas variáveis se complementam (gráfico 4) uma vez que a coleira 

repelente da marca Scalibor®, impregnada com 4% de deltametrina, é a marca com menor 

preço no mercado local, porém com apenas quatro meses de proteção enquanto outras 

marcas, como a coleira Seresto®, chegam até oito meses de proteção.  
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Gráfico 4 - Relação preferência dos proprietários na hora da compra e marca mais vendida 
nos estabelecimentos entrevistados 

 

 
 

Legenda: Com as variáveis observa-se que 50% dos proprietários buscavam as coleiras com 

menor preço no mercado, e a marca mais vendida nos estabelecimentos foi a Scalibor®. 

 

A escolha dos proprietários entre a coleira repelente e a vacina para LVC foi que 

80% (16) escolhiam em primeiro lugar a profilaxia por meio da coleira repelente e 20% (4) 

preferiam a vacinação, deixando a coleira como segunda medida preventiva. Pode-se 

relacionar esse alto índice de 80% para escolha das coleiras pelo alto custo da vacinação, 

mesmo que muitos estabelecimentos entrevistados recomendassem que os proprietários 

optassem pelas duas medidas profiláticas, vacinação e uso das coleiras repelentes.  

O Ministério da Saúde indica como medidas protetivas para a LV o uso de telas nas 

janelas, repelentes, o uso de coleiras em cães, e em cães soropositivos errantes a captura e a 

eutanásia. Sobre a eutanásia existe um grande debate bioético uma vez que existe outras 

maneiras mais eficientes para diminuir a transmissão (DOS SANTOS, A. A. et al, 2018). A 

vacina é considerada por muitos autores um método preventivo promissor (FERNANDES, 

A. P. et al., 2017), e em conjunto a vacinação e o uso de coleiras aumentaria significativamente 

a proteção dos humanos e de outros animais, porém estudos nesse âmbito são menos 

frequentes.  

Em relação ao objetivo dos clientes ao comprar a coleira, 80% (16) dos 

proprietários procuravam às coleiras como medida de prevenção e 20% (4) procuravam por 



Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, Volume 3 

36   

animais já positivos para LVC. O uso de coleiras em animais positivos chamado 

popularmente de “encoleiramento inverso ou reverso”, está sendo muito discutido para 

diminuir a transmissão e evitar que se faça a eutanásia. Porém poucos estudos foram 

realizados para comprovação.  

Por conseguinte, em relação à espécie em que havia mais procura de coleiras 

repelentes, houve maior procura para cães 100% (20). Ainda há muitas especulações sobre 

os felinos em relação a LV. Segundo Simões-Mattos, os gatos domésticos agregam todas as 

condições de um potencial reservatório, porém mais estudos são necessários para avaliar o 

real papel dos felinos na transmissão da LV. 

 
4 CONCLUSÕES 

 
Com o presente estudo pode-se concluir que a comercialização de coleiras 

repelentes como medida profilática para LVC não é suficiente para suprir a necessidade de 

um município considerado área de transmissão, e com uma alta população de cães. Ainda, 

nota-se que os proprietários que procuram a coleira sabem que a leishmaniose é presente no 

município, pois a maioria dos motivos para procura é para prevenir o contato dos animais 

com o vetor da doença.  

Uma vez que a principal preferência na hora da compra da coleira repelente é o 

preço, conclui-se que pelo alto valor comercial das medidas profiláticas a procura pelas 

mesmas é baixa.  

Portanto, medidas de acesso facilitado para profilaxia da Leishmaniose Visceral 

devem ser incentivadas pelos órgãos públicos. Além da conscientização de medidas 

protetivas simples como o uso de telas e repelentes tópicos com o objetivo de melhorar o 

controle da doença e proteger a população tanto de cães quanto de humanos.  
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RESUMO 

O pneumotórax pode ser classificado de acordo com sua etiologia 
em traumático, espontâneo ou iatrogênico e de acordo com a sua 
patofisiologia em aberto ou fechado. Geralmente, a causa mais 
comum de pneumotórax em gatos é o trauma e dependendo da 
situação do paciente, essa patologia pode levar a quadros graves, 
podendo ser fatal ao animal. Este trabalho tem por objetivo relatar 
um caso de pneumotórax fechado simples em paciente felino 
associado a possível trauma, sendo realizada estabilização do 
quadro de dispneia através da realização de toracocentese e 
tratamento sintomático coadjuvante. Deu entrada ao Hospital 
Veterinário da Universidade Federal Rural do Semi-Árido um gato 
sem raça definida, macho, com escore corporal 2 (na escala de 1 a 
5), apresentando grau de desidratação de aproximadamente 8%, 
mucosas esbranquiçadas, dispneia, respiração abdominal, tosse, 
hiporexia, hipodipsia e sangue na região bucal. Para a realização da 
estabilização e tratamento sintomático o animal foi internado, e 
logo foi instituída a administração metronidazol (15mg/kg), 
amoxicilina (20mg/kg), dipirona (25mg/kg) e tramadol (3mg/kg) 
durante os dois dias de internamento. Foi realizada radiografia 
torácica, mostrando hiperluscência no pulmão, principalmente em 
lobos caudais, apresentando também um aumento de 
radiopacidade de lobos pulmonares com retração dos mesmos, 
caracterizando atelectasia e/ou colabamento, sugerindo 
pneumotórax fechado traumático. O paciente foi submetido ao 
procedimento de toracocentese e após isso, a alta foi instituída 
assim como antibioticoterapia. O pneumotórax fechado 
traumático é uma afecção comum em gatos e a técnica de 
toracocentese se mostrou eficaz para o tratamento, assim como a 
avaliação radiográfica se mostrou uma opção decisiva para um 
diagnóstico diferencial preciso. 

  

  

 

TRAUMATIC SIMPLE CLOSED PNEUMOTHORAX IN A 
DOMESTIC CAT (Felis catus LINNAEUS, 1758) – CASE REPORT 
 

 ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pneumothorax can be classified according to its etiology as 
traumatic, spontaneous or iatrogenic and according to its 
pathophysiology as open or closed. Generally, the most common 
cause of pneumothorax in cats is trauma and depending on the 
patient's situation, this pathology can lead to severe conditions, 
which can be fatal to the animal. This work aims to report a case 
of simple closed pneumothorax in a feline patient associated with 
possible trauma, with stabilization of dyspnea through 
thoracentesis and adjunctive symptomatic treatment. A male, 
mixed breed, with a body score of 2 (on a scale of 1 to 5) was 
admitted to the Veterinary Hospital of the Federal Rural University 
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of the Semi-Arid, with a degree of dehydration of approximately 
8%, pale mucous membranes, dyspnoea, abdominal breathing , 
cough, hyporexia, hypodipsia and blood in the oral region. The 
animal was hospitalized for stabilization and symptomatic 
treatment with metronidazole (15mg/kg), amoxicillin (20mg/kg), 
dipyrone (25mg/ kg) and tramadol (3mg / kg) were instituted 
during the two days internment. A chest X-ray was performed, 
showing hyperluscence in the lung, especially in the caudal lobes, 
also showing an increase in radiopacity of the pulmonary lobes 
with retraction of them, characterizing atelectasis and/or collapse, 
suggesting traumatic closed pneumothorax. The patient underwent 
a thoracentesis procedure and after that, discharge was instituted 
as well as antibiotic therapy. Traumatic closed pneumothorax is a 
common condition in cats and the technique of thoracentesis has 
proved to be effective for treatment, just as radiographic evaluation 
has proved to be a decisive option for an accurate differential 
diagnosis. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
O pneumotórax é caracterizado como a condição patológica em que o ar 

atmosférico consegue ter acesso ao espaço pleural por uma das três vias: pleurocutânea, se o 

extravasamento ocorrer devido a lesões na pele, pleuropulmonar, se as lesões estiverem no 

pulmão, ou pleuroesofágica, se estas se localizarem no esôfago. Em decorrência da entrada 

de ar no espaço pleural, ocorre diminuição da pressão negativa, o pulmão apresenta 

capacidade elástica permitindo que se recolha, levando a atelectasia, ou seja, o seu 

colabamento (PAWLOSKI; BROADDUS, 2010; PEREIRA et al., 2016; BOMFIM, 2017; 

FERNANDES, 2017). 

Além disso, o pneumotórax pode ser classificado de acordo com sua etiologia em: 

traumático, se ocorrer devido a algum um trauma; espontâneo, quando não decorrer de 

nenhum motivo prévio; ou iatrogênico, se acontecer devido a erros médicos. Geralmente, a 

causa mais comum de pneumotórax em gatos é o trauma, não havendo predisposição de 

raça, sexo ou idade para a ocorrência dessa afecção. Adicionalmente, esse distúrbio pode ser 

classificado de acordo com a sua patofisiologia em aberto, quando o animal apresenta lesões 

externas na parede torácica, e fechado, quando não existem lesões externas (JOHNSON, 

2010; PAWLOSKI; BROADDUS, 2010; LITTLE, 2015; PEREIRA et al., 2016; 

ANDRADE; BICALHO, 2017; BOMFIM, 2017; EGUCHI et al., 2017).  

O pneumotórax fechado é subdividido em simples e de tensão. No simples ocorre 

acúmulo de ar não-progressivo na cavidade pleural, decorrente de pequenas lacerações no 
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parênquima e cápsula pulmonares, enquanto que no de tensão, observa-se acúmulo 

progressivo de ar devido à lesão extensa no pulmão, aumentando a pressão intrapleural e 

levando ao colapso pulmonar. Constitui emergência médica na medida em que a elevação da 

pressão ocasiona a compressão dos vasos principais, e diminuição do retorno venoso e do 

débito cardíaco, levando ao desenvolvimento de insuficiência respiratória progressiva, 

síncope e morte rápida (PIGATTO et al., 2008; VASCONCELLOS, 2009). 

O pneumotórax geralmente é bilateral e em algumas vezes são autolimitantes, 

podendo ser resolvidas sem tratamento, quando o tecido pulmonar é reestabelecido e o ar 

intrapleural é reabsorvido. Porém, na maioria dos casos, o pneumotórax debilita o animal 

podendo causar grave hipoxemia, taquipneia, alcalose respiratória e alterações na pressão 

cardíaca, podendo ser fatal. Radiografias torácicas usualmente são suficientes para 

diagnóstico, no entanto tomografia computadorizada ou ressonância magnética podem ser 

necessárias (JOHNSON, 2010; PAWLOSKI; BROADDUS, 2010; LITTLE, 2015; 

EGUCHI et al., 2017).  

Esse trabalho tem como finalidade relatar o caso clínico de um paciente felino que 

apresentou o quadro de pneumotórax fechado simples traumático, assim como o tratamento 

utilizado. 

 

2 METODOLOGIA 

 
No dia 07 de março de 2019, deu entrada ao Hospital Veterinário da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido (HOVET-UFERSA) um gato sem raça definida, macho, não 

castrado, com 05 anos de idade, pesando 3,3 quilogramas, sem histórico de vermifugação e 

com vacinação apenas para a raiva. O animal se apresentava com escore corporal 2 (na escala 

onde 1 se refere a caquexia e 5 a obesidade), apresentando grau de desidratação de 

aproximadamente 8% e mucosas hipocoradas.  

Quanto ao sistema respiratório, este apresentava dispneia, com respiração 

abdominal, ambos os pulmões estavam normofônicos, além de a tutora ter afirmado tosse 

com frequência observada no animal. Ele se alimentava de comida natural, porém seis dias 

antes do atendimento clínico o animal apresentou hiporexia e hipodipsia, além de exibir 

sangue na região bucal, e não aparentar ter mais interesse em sair de casa. Como o animal 

era semidomiciliado, a tutora afirmou a possibilidade de ter havido trauma nos momentos 

em que o animal esteve fora de casa, porém este não apresentava lesões aparentes.  
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Para a realização da estabilização e tratamento sintomático o animal foi internado, 

e logo foi instituída a administração metronidazol 15mg/kg a cada 12 horas por via 

intravenosa (IV), amoxicilina 20mg/kg a cada 24 horas por via subcutânea (SC), dipirona 

25mg/kg a cada 12 horas por via SC e tramadol 3mg/kg a cada 24 horas por via intramuscular 

(IM) apenas durante os dois dias de internamento.  

Além disso, foi realizado exame radiográfico, que mostrou hiperluscência no 

pulmão, principalmente em lobos caudais, apresentando também um aumento de 

radiopacidade de lobos pulmonares com retração dos mesmos, caracterizando atelectasia 

e/ou colabamento. Devido ao aumento de radioluscência e retração pulmonar, não foi 

possível a avaliação cardíaca assim como de grandes vasos torácicos. Por fim, o diagnóstico 

radiográfico sugeriu pneumotórax fechado traumático. 

Após isso, o paciente foi submetido ao procedimento de toracocentese para 

estabilização do quadro dispneico. Para a realização da técnica foi realizada a tranquilização 

do animal utilizando-se metadona na dose de 0,3mg/kg por via intramuscular e posterior 

tricotomia ampla da caixa torácica. Logo depois, a toracocentese foi realizada entre o 6º e o 

9º espaço intercostal, dorsal à junção costocondral, utilizando-se escalpe, uma seringa de 20 

mililitros e uma torneira de três vias. Dessa forma, foi dada a alta do animal e instituído o 

tratamento com amoxicilina associada ao clavulanato de potássio na dose de 12,5mg/kg a 

cada 12 horas e durante 14 dias. O gato retornou ao hospital por duas vezes, observando-se 

uma melhora significativa no quadro clínico. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os animais mais predispostos são os felinos jovens, machos, pois são mais atingidos 

por carros ou sofrem outros traumas. Na maioria dos casos de pneumotórax, como o aqui 

relatado, o animal geralmente se encontra em estado de urgência, apresentando grave 

hipoxemia, taquipneia e apatia. E consequentemente, se o pneumotórax não for tratado, na 

maioria das vezes o acometimento do animal pode ser fatal. Quando o tórax permanece 

fechado, o pneumotórax pode ter sido causado pelas extremidades perfurocortantes de ossos 

fraturadas que podem lacerar a pleura, resultando em vazamento de ar diretamente do 

parênquima pulmonar (ANDRADE; BICALHO, 2017; BOMFIM, 2017). Porém, no caso 

relatado, tanto pela palpação quanto pela avaliação radiográfica não foram observados 

nenhum sinal de fratura óssea, nem de lesões externas aparentes no animal.  

Os primeiros sinais clínicos associados são principalmente a dispneia ou o aumento 

da taxa respiratória, o que é observado imediatamente logo após a injúria. Apesar da 
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compensação respiratória por taquipneia, os animais geralmente apresentam hipóxia, o que 

leva a hipoperfusão tecidual, e consequentemente o animal apresenta mucosas cianóticas ou 

pálidas, o que aconteceu com o felino do presente caso (JOHNSON, 2010; PAWLOSKI; 

BROADDUS, 2010; ANDRADE; BICALHO, 2017; BOMFIM, 2017).  

O aumento na taxa de ventilação reduz o dióxido de carbono arterial, aumenta o 

pH do sangue e resulta em uma alcalose respiratória. No caso aqui relatado, o animal 

apresentava dificuldade respiratória, respiração abdominal marcante e taquipneia grave. Além 

disso, atividades que aumentam o débito cardíaco, como o exercício, aumentam a quantidade 

de sangue desviada através dos pulmões, piorando o quadro de hipoxemia (PAWLOSKI; 

BROADDUS, 2010; ANDRADE; BICALHO, 2017).  

Outros sintomas incluem tosse, vômito, letargia, ansiedade, e a intolerância ao 

exercício. No presente caso, o animal apresentava-se com tosse aparente, além de não 

mostrar interesse em sair de casa e de se movimentar, corroborando com a literatura. Já 

quanto ao sangramento na região bucal do animal, sabe-se que hemorragias podem ocorrer 

em casos de pneumotórax devido ao rompimento dos vasos localizados no trato respiratório 

devido as lesões nesses órgãos (JOHNSON, 2010; PAWLOSKI; BROADDUS, 2010; 

ANDRADE; BICALHO, 2017). 

O diagnóstico do pneumotórax é baseado na anamnese, sinais clínicos, bem como 

na avaliação radiográfica da cavidade torácica, exames laboratoriais e toracocentese. Essa 

afecção geralmente tem um bom prognóstico se não houverem miocardite traumática e 

contusões pulmonares, o que não foi observado neste caso. A literatura recomenda o 

tratamento do pneumotórax a partir da utilização da técnica de toracocentese entre o 6º e o 

9º espaço intercostal, dorsal à junção costocondral, utilizando-se um registro de três vias, o 

que demonstrou um resultado eficaz para a diminuição do ar presente na cavidade torácica 

no presente relato (PAWLOSKI e BROADDUS, 2010; PEREIRA et al., 2016; BOMFIM, 

2017; EGUCHI et al., 2017; FERNANDES, 2017).  

 

4 CONCLUSÕES 

 
Conclui-se que o pneumotórax fechado traumático é uma afecção comum em gatos 

e que o tratamento clínico utilizando a técnica de toracocentese e terapia sintomática se 

mostrou eficaz. Embora o pneumotórax seja a causa mais comum de desconforto 

respiratório em pacientes com trauma, esta afecção pode ser confundida com contusão 
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pulmonar, fraturas de costela, ruptura diafragmática, bolhas traumáticas, hemotórax, 

hipoperfusão e hérnia diafragmática. Dessa maneira, a avaliação radiográfica se mostra uma 

opção decisiva para um diagnóstico diferencial preciso. 
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RESUMO 

Equus asinus Linnaeus, 1978 caracteriza-se por ter força, rusticidade 
e resistência. Entretanto é suceptível às parasitoses. É crescente seu 
emprego em novas funções, para as quais precisa estar livre de uma 
carga parasitária patogênica. Objetivou-se analisar a eficácia da 
ivermectina sobre nematoides intestinais de asininos naturalmente 
infectados. Foi realizado teste de redução da contagem de ovos por 
gramas de fezes (RCOF). Animais com contagem de ovos por 
grama de fezes (OPG) de no mínimo 800, foram distribuidos em 2 
grupos (n=10): G1, tratado com ivermectina a 1% (0,2mg/kg) e 
G2, controle negativo. Coletou-se fezes nos dias 0 (D0) e dia 14 
(D14) pós-tratamento, para avaliação do OPG e coproculturas. Os 
resultados do OPG foram aplicados em uma fórmula e avaliados 
no programa estatístico SPSS versão 23.0. Os asininos 
apresentaram parasitismo para ovos do tipo Strongylida e 
Strongyloides sp. Através das coproculturas, identificaram-se larvas 
de Cyathostomum morfotipo A, Strongyloides westeri, Posteriostomum sp. 
e Strongylus vulgaris. Os valores médios do OPG do G1 no D0 e 
D14 foram menores (p<0,05) que os do G2 nos mesmos 
momentos. Apenas para o G1 no D14 houve redução total do 
potencial de larvas nas coproculturas. Os resultados desse estudo 
comprovam a eficácia de 100% da ivermectina sobre os 
nematoides intestinais de E. asinus. Portanto, seguindo-se medidas 
de manejo adequado, a ivermectina poderá ser um fármaco 
eficiente no tratamento de endoparasitoses desencadeadas pelos 
nematoides recuperados no presente estudo. 

  

  

 

 
EFFECTIVENESS OF IVERMECTIN ON INTESTINAL 
NEMATOIDS OF ASININES 
 

 ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equus asinus Linnaeus, 1978 is characterized by having strength, 
rusticity and resistance. However, it is susceptible to parasitic 
infections. Its use in new functions is growing, for which it needs 
to be free of a pathogenic parasitic load. The objective was to 
analyze the efficacy of ivermectin on intestinal nematodes of 
naturally infected donkeys. A test was performed to reduce the egg 
count per gram of feces (RCOF). Animals with egg count per gram 
of feces (OPG) of at least 800, were divided into 2 groups (n=10): 
G1, treated with 1% ivermectin (0.2mg/kg) and G2, negative 
control. Feces were collected on days 0 (D0) and day 14 (D14) 
post-treatment, for the evaluation of OPG and co-cultures. The 
OPG results were applied to the formula and evaluated in the 
statistical software SPSS version 23.0. Donkeys showed parasitism 
for Strongylida and Strongyloides sp. Through co-cultures, larvae of 
Cyathostomum morphotype A, Strongyloides westeri, Posteriostomum sp. 
and Strongylus vulgaris. The mean values of the OPG of G1 in D0 
and D14 were lower (p<0.05) than those of G2 in the same 
moments. Only for G1 at D14 there was a total reduction in the 
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potential of larvae in co-cultures. The results of this study prove 
the efficacy of 100% of ivermectin on intestinal nematodes of E. 
asinus. Therefore, following appropriate management measures, 
ivermectin may be an efficient drug in the treatment of 
endoparasitosis triggered by the nematodes recovered in the 
present study. 
 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
O Brasil possui um efetivo de 1 milhão de asininos, sendo a região Nordeste 

detentora de 90% do total desses animais (IBGE, 2012). Equus asinus Linnaeus, 1978 exibe 

um conjunto de peculiaridades tais como rusticidade, resistência e força que o adapta às 

intempéries garantindo sua utilidade, principalmente, em zonas semiáridas (YILMAZ et al., 

2012). 

Historicamente, esse animal era empregado em serviços de transporte, montaria e 

tração. Contudo, têm sido usados para atividades de lazer, ecoturismo, asinoterapia e como 

modelo experimental (PIMENTEL et al., 2014; YILMAZ et al., 2012). Em países europeus, 

africanos e asiáticos, há o crescente interesse na produção dessa espécie devido às 

características nutricionais de sua carne e leite (GIANFALDONI et al., 2020; MARTINI et 

al., 2018). 

Apesar de sua robustez, E. asinus é vulnerável às parasitoses, que levam este 

hospedeiro ter sua saúde e bem-estar acometidos por problemas como diarreia, cólica, perda 

de peso, letargia e, em alguns casos, pode ser levado ao óbito (BORJI et al., 2014; OLINDA 

et al., 2016). Os asininos apresentam uma fauna parasitária constituida por mais de 100 

espécies diferentes de helmintos. Dentre estes, destaca-se pela prevalência e potencial 

patogênico, os grandes estrôngilos e pequenos estrôngilos (ciatostomíneos) (COSTA et al., 

2018). 

Para sua utilização como modelo experimental, em atividades de entretenimento, 

ocupacionais e produtivas, bem como para evitar que seja reservatório disseminador de 

patógenos a outros organismos com os quais coabita, E. asinus precisa estar livre de uma 

carga parasitária considerada patogênica (COSTA et al., 2018; FERREIRA et al., 2014). 

Infelizmente, na busca por um estado não parasitado, onde se objetiva realizar 

tratamento para sustentar a carga parasitária e a contagem de ovos por grama de fezes (OPG) 
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próximo de zero, cada vez mais se observa o uso indistinto e continuado dos anti-

helmínticos, o que auxilia na seleção de parasitos resistentes (FELIPPELLI et al., 2015; 

PEÑA-ESPINOZA, 2018). 

Considerando a importância da espécie para a região Nordeste do Brasil e o seu 

crescente uso em novas funções, admitindo-se ainda que, na localidade geográfica 

mencionada, é comum os asininos compartilharem áreas onde vivem animais sensíveis aos 

parasitos dessa espécie, a exemplo de Equus caballus, e que podem levar estes hospedeiros à 

morte, objetivou-se avaliar a eficácia da ivermectina sobre nematoides intestinais de E. asinus. 

 

2 METODOLOGIA 

 
2.1 Localidade das amostragens e animais experimentais 

 
A pesquisa ocorreu durante o período de março a abril de 2019, no município de 

Felipe Guerra, RN. Este município apresenta um clima Semi-Árido tropical de zona 

equatorial, com temperatura média anual de 27,5 ºC e umidade relativa de 50%. Quanto à 

pluviosidade, a precipitação anual é de 700-800mm com chuvas ocorridas de fevereiro a 

maio, seguida por um longo período de seca (DINIZ e PEREIRA, 2015). Todos os 

procedimentos de manipulação dos animais seguiram as normas da Comissão de Ética no 

uso de animais em pesquisa da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA 

(Processo no 23091.003873/2017-54, parecer no 07/2017). 

A propriedade na qual se realizou o estudo recebe asininos doados por proprietários 

ou apreendidos por órgãos competentes, sendo esses animais procedentes de várias 

localidades (RN, Paraíba e Ceará). O gado asinino adotado para presente pesquisa vivia em 

um rebanho de aproximadamente 100 animais que eram manejados de forma extensiva e 

recebia alimentação composta por pastagem nativa. Já a água era oriunda de poço 

semiartesiano fornecida em tinas. Para o manejo dos asininos, estes eram arrebanhados e 

direcionados a curráis anexos às áreas de pastagem. 

Para composição dos grupos experimentais, foram considerados asininos adultos, 

machos (quatro) e fêmeas (dezesseis), com contagem de ovos por grama de fezes (OPG) de 

no mínimo 800 (BARBOSA et al., 2018). No dia 0 (D0), realizou-se contenção mecânica (uso 

de cabresto) dos animais e, em seguida, foi efetuada a coleta de amostra fecal diretamente da 

ampola retal. 
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2.2 Teste de redução da contagem de ovos/grama de fezes (RCOF) 

 
Os animais tiveram seu peso corporal mensurado através de fita métrica (perímetro 

torácico na altura da cernelha) e foram divididos em dois grupos radomizados (n=10), 

marcados através de colares plásticos com cores diferentes estabelecidas para cada grupo: 

G1, tratados com ivermectina a 1% (0,2mg/kg) e G2, controle negativo. Decorridos 14 dias 

(D14), nova coleta foi realizada em ambos os grupos. 

As amostras biológicas coletadas foram analisadas no Laboratório de Parasitologia 

Animal (LPA) da UFERSA. Estas foram processadas conforme o método estabelecido por 

Gordon; Whitlock (1939) e modificado por Chagas; Niciura e Molento (2011). A 

identificação dos ovos dos parasitos foi realizada após cultivo das fezes para ambos os 

grupos, no D0 e D14, segundo método de Roberts; O’sullivan (1950). De cada coprocultura 

foram identificadas 100 larvas, segundo Madeira de carvalho; Afonso-Roque; Fazendeiro 

(2008) e Santos et al. (2016). Utilizando-se dos resultados de Santos, Madeira de Carvalho; 

Molento (2018), buscou-se ainda identificar qual o morfotipo predominante nos 

ciatostomíneos recuperados. 

Para avaliar a eficácia do fármaco, foi utilizado teste de redução na contagem de 

ovos por grama de fezes (RCOF). Foram feitas as médias aritméticas do número de ovos nas 

fezes a partir dos resultados obtidos no OPG do grupo tratado (OPGt) e grupo controle 

(OPGc). Posteriormente, realizou-se comparações segundo Coles et al. (1992). 

Os resultados do RCOF foram avaliados pelo OPG e coprocultura no D0 e D14. 

Para determinar se a população de nematoides intestinais de asininos era resistente à 

ivermectina, seguiu-se as orientações da Associação Mundial para o Avanço da Parasitologia 

Veterinária (WAAVP), que preconiza para anti-helmíntico uma eficácia superior a 95% 

(COLES et al., 1992). 

 

2.3 Análise Estatística 

 
Os dados foram expressos em valores de média, desvio padrão, intervalo de 

confiança 95%, bem como valores mínimos, máximos e porcentagem através do programa 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 23.0. Após análise dos 

pressupostos paramétricos, diferenças estatísticas entre grupos tratado e controle, dentro e 

entre momentos, foram realizadas através do teste de Mann-Whitney. Todos os testes foram 

realizados no nível de significância de 5% (p<0,05). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Durante o período experimental e nas técnicas empregadas foram recuperados, no 

OPG, ovos do tipo Strongylida (estrongilídeos) e Strongyloides sp., e nas coproculturas o mais 

prevalente foi o Cyathostomum morfotipo A, seguido por Strongyloides westeri, Strongylus vulgaris 

e Posteriostomum sp. (Fig. 01). 

 
Figura 1 - Ovos e larvas em estádio de L3 de nematoides intestinais recuperados em 

asininos naturalmente infectados. (objetiva 20x): Ovo (a) Strongylida; (b) Strongyloides sp.; 
Larva L3: (c) Strongyloides westeri; (d) Strongylus vulgaris; (e) Cyathostomum morfotipo A (f) 

Posteriostomum sp 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os helmintos encontrados na presente pesquisa, foram semelhantes aos descritos 

por Ferreira et al. (2014) e Costa; et al. (2018). Entretanto, em nenhum desses estudos foram 

detectadas larvas com estrutura morfológica de Posteriostomum sp. 

No RCOF realizado, verificou-se 100% de eficácia da ivermectina a 1% sobre 

nematódeos do grupo tratado (G1). Esse resultado foi observado no D14, no qual não 

ocorreu a constatação de ovos no OPG. Para o grupo controle (G2), nos diferentes 

momentos de avaliação, não houve diferença estatística (p>0,05), demonstrando que a 

infecção se manteve inalterada (Tab. 01). 
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Tabela 1 - Valores de média±desvio padrão de contagem de ovos por grama de fezes 
(OPG) em asininos naturalmente infectados (n=10 animais por grupo). A, B. Médias 
seguidas de letras maiúsculas diferentes na linha significa diferença estatística (p<0,05-

Mann-Whitney) entre grupos nos diversos momentos. DP (desvio padrão). IC95: 
Intervalo de confiança 95%. 

 
OPG Momentos (dias) 

 

G1 (Tratado)  G2 (Controle) 

D0  D14  D0  D14 

Média±DP 1435±997A  0±0B  1936±1133A  1477±1021A 

Máximo 3975  0  3700  2650 

Mínimo 800  0  800  500 

IC95 (%) 721,832148,16  0–0   1125,56-2746,44   746,67-2207,33 

Redução (%) -  100  -  - 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nas coproculturas do décimo quarto dia (D14), foi observado para o G1, a redução 

do potencial de larvas em 100%. Para o G2, além das larvas já recuperadas no D0, recuperou-

se Posteriostomum sp. (Tab. 02). 

 
Tabela 2 - Distribuição (%) dos helmintos encontrados nas coproculturas realizadas 

no D0 e D14 nos asininos (n=10 animais por grupo) 
 

Helmintos 
G1 (Tratado) %   G2 (Controle) %  

D0 D14  D0 D14 

Cyathostomum Tipo A 23 0  44 64 

Strongyloides westeri 54 0   34 23 

Strongylus vulgaris 23 0   22 10 

Posteriostomum sp. 0 0   0 3 

Total 100 0  100 100 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Apesar da resistência ao grupo das lactonas macrocíclicas ser bem retratada para 

ovinos (BATISTA et al., 2017) e caprinos (COELHO et al., 2010; BORGES et al., 2015); e 

uma preocupação crescente em bovinos (BAIAK et al., 2019); suínos (MACRELLI et al., 

2019) e equinos (CANEVER et al., 2013; FELIPPELLI et al., 2015) nos dados analisados na 
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presente pesquisa, observou-se que a ivermectina ainda se apresenta eficaz no controle de 

nematoides intestinais de E. asinus. 

Os animais utilizados no presente trabalho, provenientes dos estados do Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Ceará, poderiam a vir apresentar nematoides em seleção para a 

resistência anti-helmíntica em virtude da diversidade genética das populações, sendo esse um 

dos processos significativos para desencadear a resistência, contudo, esse não foi o resultado 

observado (PEÑA-ESPINOZA, 2018). 

A eficácia obtida, mesmo em uma população tão heterogênea, pode ser justificada 

pelo fato de os criadores dessa região acreditarem que os asininos são animais muito 

resistentes, não requerendo cuidados, e, portanto, deixando de se realizar o tratamento 

antiparasitário desses animais (YILMAZ et al., 2012; PESSOA et al., 2014). Esse fato foi 

constatado por Costa; Vilela e Feitosa (2018), em seu estudo com equídeos de tração do 

estado da Paraíba, Nordeste, Brasil no qual detectaram que em torno de 70% dos animais, 

dos quais 51% eram asininos, nunca haviam recebido antiparasitário e os outros 30% haviam 

recebido apenas uma vez, embora todos os animais já fossem adultos. 

Segundo questionário aplicado por Costa et al. (2018), no mesmo estudo, 63,5% dos 

proprietários responderam que seus animais compartilhavam o ambiente com outros 

equídeos. Considerando-se essa realidade, se houver um manejo adequado e não havendo 

fatores que levem ao aparecimento da resistência, a população parasitária na espécie estudada 

pode contribuir para sustentar o depósito de refugia no meio ambiente, especialmente para 

equídeos, como próprio asinino ou mesmo o equino, espécie para a qual já é descrita algum 

grau de resistência à ivermectina (FELIPPELLI et al., 2015). 

Sugere-se ainda que esse potencial de redução esteja ligado ao intenso processo de 

mecanização, em que cada vez mais asininos voltados às funções de carga, montaria ou tração 

tem sua mão de obra substituída por máquinas (SALLES et al., 2013). Abandonados, passam 

a subsistir nas estradas como animais errantes, não adquirindo o manejo sanitário adequado 

(MADEIRA DE CARVALHO et al., 2007). 

Estudos como esse que visam monitorar o perfil de resistência parasitária em 

espécies domésticas são cotidianamente necessários, uma vez que o diagnóstico atualizado 

da eficácia de anti-helmínticos é fundamental para projetar um programa de controle 

parasitário eficaz. Assim como demonstrado no presente estudo, o proprietário pode contar 

com ação efetiva da ivermectina, que é um medicamento eficaz, relativamente barato e 

acessível. 
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4 CONCLUSÕES 

 

Os resultados desse estudo comprovam que a ivermectina 1% apresentou 100% de 

eficácia sobre nematoides intestinais de asininos naturalmente infectados. Portanto, 

seguindo-se medidas de manejo adequado, a ivermectina 1% poderá ser elencada como um 

fármaco eficiente no tratamento de endoparasitos desta espécie. 
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RESUMO 

A hidronefrose se refere à dilatação da pelve e dos cálices renais 
decorrentes da obstrução do fluxo urinário, ocasionando o 
acúmulo de urina associada à progressiva atrofia do parênquima 
renal. Entre suas principais causas se destacam as ações 
iatrogênicas, como a ligadura errônea de ureter durante a realização 
de procedimentos cirúrgicos. Desta forma, objetivou-se relatar um 
caso de hidronefrose secundária à ligadura iatrogênica de ureter 
após ovariossalpingo-histerectomia (OSH) em um canino. O 
animal da espécie canina, fêmea, sem raça definida, 13 anos de 
idade, castrada aos 5 anos, apresentava apenas secreção 
sanguinolenta vulvar recorrente. No exame clínico não foram 
constatadas alterações, assim como nos exames laboratoriais 
(hemograma e bioquímicos). Na ultrassonografia abdominal 
observou-se uma estrutura de aproximadamente 10,79 cm de 
diâmetro que se distribuía por grande parte da cavidade abdominal 
sem arquitetura interna definida. Entretanto, notou-se que o ureter 
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esquerdo se encontrava dilatado com conteúdo anecoico em seu 
interior. O animal foi submetido a uma laparotomia exploratória 
para diagnóstico definitivo, na qual observou-se que a estrutura se 
tratava do rim esquerdo em processo de hidronefrose causada por 
uma ligadura do ureter que ocorreu após ovário salpingo 
histerectomia eletiva. Desta forma, o mesmo foi submetido a uma 
nefrectomia unilateral do rim esquerdo. O ato configura-se como 
erro médico veterinário, sendo definido como um caso de 
imperícia, ocorrendo por deficiência de conhecimentos técnicos 
profissionais, ocasionando riscos à saúde do paciente. Logo, é de 
suma importância a identificação e investigação de tais atos para 
que haja o desenvolvimento de intervenções que minimizem os 
erros médicos. 
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Hydronephrosis refers to the dilation of the pelvis and renal calyxes 
resulting from urinary flow obstruction, causing the accumulation 
of urine associated with progressive atrophy of the renal 
parenchyma. Among its main causes, iatrogenic actions stand out, 
such as the erroneous ligation of the ureter during surgical 
procedures. Thus, the objective was to report a case of 
hydronephrosis secondary to iatrogenic ureter ligation after 
ovariosalpingohysterectomy (OSH) in a canine. The canine animal, 
female, mixed breed, 13 years old, castrated at 5 years old, 
presented only recurrent bloody vulvar secretion. In the clinical 
examination, no alterations were found, as well as in the laboratory 
tests (blood count and biochemicals). Abdominal ultrasonography 
showed a structure of approximately 10.79 cm in diameter that was 
distributed over a large part of the abdominal cavity without a 
defined internal architecture. However, it was noted that the left 
ureter was dilated with anechoic content inside. The animal was 
submitted to an exploratory laparotomy for definitive diagnosis, in 
which it was observed that the structure was the left kidney 
undergoing a hydronephrosis process caused by a ligature of the 
ureter that occurred after an elective hysterectomy salpingo ovary. 
Thus, he underwent a unilateral left kidney nephrectomy. The act 
is configured as a veterinary medical error, being defined as a case 
of malpractice, occurring due to a lack of professional technical 
knowledge, causing risks to the patient's health. Therefore, it is 
extremely important to identify and investigate such acts so that 
interventions can be developed to minimize medical errors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Os rins desempenham um papel fundamental na manutenção da vida, uma vez que 

são responsáveis por um conjunto de funções que garantem a homeostase do organismo. 

Entre elas estão a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base, excreção de 

substâncias nocivas e regulação hormonal (DUKES; REECE, 2017).  

Dentre as afecções que acometem os rins, destaca-se a hidronefrose que se refere à 

dilatação da pelve e dos cálices renais decorrentes da obstrução do fluxo urinário, 

ocasionando o acúmulo de urina associada à progressiva atrofia do parênquima renal, 

fazendo com que o rim adquira um formato mais arredondado (ZACHARY; MCGAVIN, 

2013).  Alterações congênitas, inflamação crônica, urólitos, neoplasias e ações iatrogênicas 

que podem afetar diretamente a dinâmica do fluxo urinário, resultando em obstrução parcial 

ou total de segmentos do trato urinário, principalmente ureteres, podem ser causas de 

hidronefrose (ZACHARY; MCGAVIN, 2013). Dentre as ações iatrogênicas, destacam-se os 

procedimentos cirúrgicos realizados erroneamente (KANG et al., 2007). 

Neste contexto, a ovariossalpingo-histerectomia (OSH) é considerada um dos 

procedimentos mais realizados pela clínica cirúrgica de pequenos animais para o controle de 

natalidade de animais errantes, prevenção de cio e neoplasias, assim como, tratar afecções do 

trato reprodutivo feminino (NUNES et al., 2019). Entretanto, apesar de ser considerada um 

procedimento simples, algumas complicações podem ocorrer, como a ligadura acidental do 

ureter no momento da exposição e ligadura dos pedículos ovarianos ou corpo uterino, 

ocasionando obstrução do fluxo urinário (SHIPOV; SEGEV, 2013).  

No âmbito da medicina veterinária legal, tal evento configura-se como erro médico, 

entrando em desacordo com o código de ética do médico veterinário (BRASIL, 2016).  

Nesta perspectiva, é importante destacar a importância da conduta ética do médico 

veterinário assim como, esclarecer as implicações de erros médicos na rotina profissional e 

os riscos inerentes a tais atos para os pacientes envolvidos, para que assim estes erros sejam 

evitados. Desta forma, objetivou-se relatar um caso de hidronefrose secundária à ligadura 

iatrogênica de ureter após ovariossalpingo-histerectomia em canino. 
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2 RELATO DE CASO 

 
Um Cão sem raça definida (SRD), fêmea, castrada, 13 anos de idade, pesando 

18,25kg, foi atendido no Hospital Veterinário de Pequenos animais – HOVET PA do centro 

universitário INTA – UNINTA, na cidade de Sobral-CE. A tutora relatou como queixa 

principal que o animal apresentava secreção sanguinolenta vaginal.  

Durante a anamnese constatou-se que o animal havia sido castrada há 8 anos atrás 

e sempre apresentava secreção vaginal serosa de coloração transparente que evoluiu, ao longo 

dos anos, para uma secreção sanguinolenta de maior frequência. Observou-se que o animal 

apresentava-se alerta e com escore corporal normal, normohidratado e com tempo de 

preenchimento capilar em torno de 2 segundos. As mucosas estavam normocoradas e os 

linfonodos submandibulares reativos, além de pulso normocinético e normofonese. A 

temperatura retal era de 38,9°C, frequência cardíaca de 140 bpm e frequência respiratória de 

48 mpm. 

Foram solicitados hemograma completo e análises bioquímicas de função renal 

(uréia e creatinina) e função hepática (ALT e FA), além de ultrassonografia abdominal. No 

hemograma foi constatado apenas uma leve neutrofilia, enquanto os parâmetros de função 

renal avaliados estavam dentro da normalidade (Creatinina: 1,1mg/dL e Uréia: 14mg/dL). 

Todavia, observou-se elevadas taxas de ALT e FA, sugerindo possíveis alterações hepáticas 

e colestase. 

Na ultrassonografia constatou-se que o rim direito possuía dimensões preservadas, 

contorno regular e relação corticomedular preservada, entretanto apresentava região da pelve 

com moderado aumento da ecogenicidade e presença de microcalcificações formadoras de 

sombra acústica. Além de diminuição da ecogenicidade cortical de área circunscrita em polo 

cranial.  O rim esquerdo não foi localizado em topografia habitual, dentro das características 

sonográficas esperadas durante a avaliação. No entanto, notou-se a presença de uma 

estrutura tubular contornada em topografia dorsal à vesícula urinária com conteúdo anecoico 

e celularidade, sugerindo ser o ureter. Além disso, uma estrutura de aproximadamente 10,79 

cm de diâmetro se distribuía por grande parte da cavidade abdominal sem arquitetura interna. 

Os demais órgãos não apresentaram alterações dignas de nota. No 

eletrocardiograma, notou-se onda P de duração aumentada e onda T de amplitude 

aumentada. Além de eixo elétrico médio desviado a direita do plano frontal. 



Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, Volume 3 

60   

A partir das informações obtidas na anamnese, exame físico e exames 

complementares, alguns diagnósticos presuntivos foram determinados: piometra de coto 

uterino e hidronefrose, uma vez que não foi possível identificar a origem da estrutura 

observada durante a ultrassonografia. Desta forma, uma laparotomia exploratória foi 

realizada para o diagnóstico definitivo. O primeiro órgão visualizado foi a estrutura não 

identificada no exame de imagem e após o vasculhamento minucioso da cavidade, concluiu-

se que se tratava do rim esquerdo em processo de hidronefrose secundária a uma ligadura de 

ureter (Figuras 1, 2 e 3). 

 
Figura 1 – A: Estrutura não identificada durante ultrassonografia visualizada durante 

procedimento cirúrgico de laparotomia exploratória, concluindo-se que se tratava do rim 
esquerdo (seta) B: Presença de uma ligadura em ureter esquerdo (seta) 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 
Figura 2 – A Rim esquerdo hidronefrótico após sua remoção. B: Líquido interno de 

aspecto serosanguinolento 
 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 3 - A: Visualização do parênquima renal após ruptura da cápsula renal. B: Nota-se 
rim esquerdo completamente atrofiado (seta) 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
De acordo com Alves (2019), a ligadura iatrogênica do ureter durante 

procedimentos cirúrgicos é uma das principais causas de hidronefrose em pequenos animais. 

Júlio et al., (2016) descreveu a mesma complicação pós cirúrgica, na ocasião de uma 

ovariossalpingo-histerectomia, resultando em hidronefrose iatrogênica em uma cadela, 

corroborando que a hidronefrose unilateral pode afetar diretamente qualquer raça, em 

qualquer idade. 

No caso descrito, o animal apresentou-se assintomático por muitos anos até 

desenvolver seus primeiros sinais clínicos, caracterizados apenas por uma secreção 

sanguinolenta em região vulvar. Um sinal inespecífico que gerou dúvidas em relação a sua 

real origem durante a anamnese e exame físico, podendo ser oriundo do trato urinário 

(hematúria) e/ou reprodutor (secreção vaginal ou uterina). Na hidronefrose, o animal pode 

apresentar-se assintomático por um longo período, principalmente, quando unilateral e o rim 

contralateral saudável, for capaz de compensar essa disfunção, através da hipertrofia de seus 

néfrons. Enquanto na hidronefrose bilateral, comumente os sinais clínicos se desenvolvem 

de forma aguda (GUIMARÃES, 2018). 

Na avaliação dos exames complementares observou-se apenas uma leve neutrofilia 

no hemograma solicitado, podendo sugerir o início de uma infecção, uma vez que estas 

células são consideradas a primeira linha de defesa e de reconhecimento de agentes 
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infecciosos (SILVA, 2015). Devido a processos obstrutivos no trato urinário, a estase da 

urina pode resultar em condições propicias para proliferação bacteriana. 

Nas análises de função renal constatou-se que os compostos nitrogenados (uréia e 

creatinina) dosados se encontravam dentro dos parâmetros normais de referência, conforme 

descrito por Nascimento et al., (2012).  Em indivíduos acometidos de forma unilateral, tais 

alterações podem não ser perceptíveis, uma vez que só há o aumento das concentrações de 

tais compostos, quando há o comprometimento de pelo menos 75% dos néfrons, 

considerando os dois rins (BORIN-CRIVELLENTI, 2015). 

Entretanto, na ultrassonografia foi possivel observar que o rim esquerdo 

encontrava-se com suas dimensões aumentadas, tomando grande parte da cavidade 

abdominal e sem arquitetura interna preservada, sendo preenchido por conteúdo de elevada 

celularidade. Ademais tais alterações, foi observada uma estrutura tubular dorsal à vesícula 

urinária com conteúdo anecoico e elevada celularidade, sugerindo a presença de hidroureter. 

Canuto et al., (2018), observou um rim hidronefrótico na espécie canina com a presença de 

uma fina capsula renal, linhas hiperecogênicas se estendendo até o centro renal e grande 

quantidade de líquido em seu interior, semelhante as alterações observadas no caso em 

questão. 

Na laparotomia exploratória para diagnóstico definitivo, observou-se o rim 

esquerdo em processo de hidronefrose secundária a uma ligadura de ureter. Desta forma, 

considerando o rim contralateral funcional, o rim hidronefrótico foi submetido a uma 

nefrectomia unilateral, como descrito por Souza et al., (2015), nos casos de hidronefrose 

avançada, quando o rim se apresenta dilatado e repleto de líquidos, desafiando o reparo 

cirúrgico, a nefrectomia é indicada.  

A nefrectomia é indicada em casos de neoplasias renais, hemorragias incontroláveis, 

perda de urina persistente, pielonefrite resistente a terapia medicamentosa, anormalidades 

ureterais e hidronefrose (FOSSUM, 2014). Desta forma, a nefrectomia raramente é realizada 

quando a arquitetura e suprimento vascular do rim estão normais (BOJHAB, 2014). 

A ligadura de ureter configura-se como um ato de imperícia do médico veterinário 

envolvido, como descrito por Marques et al., (2014). Segundo Silva (2016), a imperícia 

consiste na ignorância, incompetência, desconhecimento, inexperiência e inabilidade na 

profissão, ocorrendo por deficiência de conhecimentos técnicos profissionais, ocasionando 

riscos à saúde do paciente. Qualquer ato errôneo tem potencial para aumentar a morbidade 

e mortalidade dos animais envolvidos. Investigar todos os incidentes ocorridos, quer eles 
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resultem ou não em danos ao paciente, é de suma importância para que, assim, haja o 

desenvolvimento de intervenções que minimizem os erros médicos (PHAM et al., 2012). 

 

4 CONCLUSÕES 

 
Os erros médicos implicam em graves consequências para o paciente envolvido, 

sendo importante a identificação e investigação de tais atos através de estudos retrospectivos 

de casos, como o caso descrito sobre hidronefrose secundária à ligadura iatrogênica de ureter 

após ovariossalpingo-histerectomia (OSH) em um canino, para que haja o desenvolvimento 

de intervenções que minimizem os mesmos.  

É importante destacar que fatores importantes e cruciais devem ser levados em 

consideração durante a realização procedimentos cirúrgicos, como o conhecimento 

anatômico das estruturas envolvidas e da técnica cirúrgica, a fim de evitar graves 

complicações pós-cirúrgicas, como o caso de hidronefrose iatrogênica, que pode ocorrer 

após um procedimento eletivo como a ovariossalpingo-histerectomia em pequenos animais. 
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RESUMO 

Solo de praças públicas tem sido apontado como indicador de 
contaminação humana, devido ao grande contingente de cães e 
gatos errantes que circulam livremente. O objetivo da pesquisa foi 
verificar a contaminação por ovos e larvas de Ancylostoma sp, em 
amostras de solo coletadas em uma área de alimentação, na Cidade 
de Fortaleza-CE, Brasil. Levando em consideração a influência 
sazonal do Estado do Ceará. Foram coletadas 480 amostras de 
solo. As amostras foram retiradas, no período seco (agosto a 
dezembro de 2018), e chuvoso (janeiro a julho de 2019). Uma área 
de 320m2 de onde foram colhidas as amostras, situadas em torno 
da área de alimentação e circulação de uma instituição pública da 
cidade de Fortaleza-CE, a qual foi dividida em quatro quadrantes 
de 80X80, e de cada quadrante foram colhidas 30 amostras de solo. 
Portanto, foram retiradas 240 amostras de solo no período seco, e 
240 amostras no chuvoso, perfazendo um total de 480 amostras. 
Para a retirada do solo, utilizou-se um retângulo de alumínio de dez 
centímetros de largura, por três centímetros de altura, a um raio de 
cinco metros de distância de qualquer contaminação fecal. As 
coletas foram realizadas às 9:00 horas da manhã, com o auxílio de 
luva, colher-de-jardineiro e recipientes plásticos devidamente 
etiquetados. O retângulo de alumínio foi fixado no solo, 
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aproximadamente, três centímetros de profundidade em relação à 
superfície. Foram removidas do solo cerca de 300g de solo, os 
quais foram acondicionados nos recipientes plásticos e 
conservados sob refrigeração a 4°C. As amostras foram 
processadas pelos métodos de Willia e Baermann Morais. O 
helminto investigado neste trabalho foi o ancylostoma sp, sendo a 
positividade para ovos de 53% (258/480) e para larvas de 51% 
(244/480). Das 480 amostras, 53% apresentaram positividade para 
ovos e 51% para larvas de Ancylostoma sp. Os maiores resultados 
concentram-se no período chuvoso, 517 larvas encontradas. 
Conclui-se que os resultados demonstraram que cães e gatos 
desempenham um importante papel como fonte de contaminação 
ambiental, disseminadores e veiculadores de parasitos com 
potencial zoonótico, necessitando maior atenção da população, 
visando à diminuição do risco de infecções para o homem e para 
os próprios animais. 

  

  

 

 
INCIDENCE OF HOOKWORM EGGS AND LARVAE IN A 
FEEDING AREA IN FORTALEZA-CE 
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Thesoil of public squares has been indicated as an indicator of 
human contamination due to the large contingent of stray dogs and 
cats that circulate freely. The objective of this research was to verify 
the contamination by eggs and larvae of Ancylostoma sp in soil 
samples collected in a feeding area in the city of Fortaleza-CE, 
Brazil, taking into consideration the seasonal influence of the State 
of Ceará. A total of 480 soil samples were collected. The samples 
were taken, in the dry period (August to December 2018) and rainy 
period (January to July 2019). The 320m2 area from which the 
samples were collected are located around the food and circulation 
area of a public institution in the city of Fortaleza-CE, which was 
divided into four quadrants of 80X80, and from each quadrant 30 
soil samples were collected. Therefore, 240 soil samples were taken 
in the dry period and 240 samples in the rainy period, totaling 480 
samples. An aluminum rectangle, ten centimeters wide by three 
centimeters high, was used to collect the soil, within a radius of five 
meters from any fecal contamination. The samples were collected 
at 9 am, using gloves, gardening spoons, and labeled plastic 
containers. The aluminum rectangle was fixed to the soil at a depth 
of approximately three centimeters from the surface. 
Approximately 300g of soil were removed from the soil, which 
were packed in the plastic containers and stored under refrigeration 
at 4°C. The samples were processed by the methods of Willia and 
Baermann Morais. The helminth investigated in this study was the 
hookworm Ancylostoma sp, and the positivity for eggs was 53% 
(258/480) and for larvae 51% (244/480). Of the 480 samples, 53% 
were positive for Ancylostoma sp eggs and 51% for larvae. The 
highest results were concentrated in the rainy season, with 517 
larvae found. We conclude that the results showed that dogs and 
cats play an important role as sources of environmental 
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contamination, disseminators and carriers of parasites with 
zoonotic potential, requiring greater attention from the population, 
aiming at reducing the risk of infections for humans and for the 
animals themselves. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
O ambiente contaminado por ovos, larvas de helmintos e oocistos de protozoários 

que, anteriormente, parasitaram cães e gatos, pode atuar como agente mecânico de 

importantes infecções para o homem. Isso decorre, devido a muitos dos parasitos 

encontrados nestes animais serem causadores de zoonoses. De acordo com VISSER, S. et al. 

as particularidades do ambiente exercem grande relevância sobre a saúde. Portanto, a 

contaminação ambiental por essas formas parasitárias, disseminadas por meio das fezes de 

animais corroboram como um agravo de saúde pública, principalmente para as crianças que 

frequentam esses locais públicos como área de lazer.  

A Larva Migrans Cutânea (LMC) é uma zoonose, associada à contaminação 

ambiental. Os seres humanos e, notoriamente, crianças, infectam-se ao ingerir 

acidentalmente ovos larvados de Toxocara spp, presentes no solo ou em fômites e em mãos 

previamente contaminadas (GUIMARÃES, B.C.D.S et al., 2019). Os principais agentes 

etiológicos envolvidos são Ancylostoma braziliense e Ancylostoma caninum, parasitos do intestino 

delgado de cães e gatos. A infecção também pode ocorrer por atuação de penetração da larva 

infectante na pele. Assim, migram pelo tecido subcutâneo dos humanos (NEVES, 2000). 

Cães e gatos que possuem livre acesso a locais públicos são apontados, epidemiologicamente, 

como os responsáveis pela contaminação do solo, por eliminarem, aproximadamente, até 

15.000 ovos por grama de fezes (MIRANDA, P. H. S et al., 2015).  

A LMC é conhecida como uma dermatite serpiginosa, geralmente denominada de 

coceira da praia (SANTARÉM, et al., 2004; COELHO, 2007). Essa via de infecção por 

vetores, onde os animais contaminam o solo. Isso ocorre por meio de suas fezes que contêm 

larvas, por isso está relacionada a pacientes que tiveram contato com areia de praias, de 

depósitos peridomiciliares ou de áreas de recreação (ROCHA, WEBER, COSTA, 2019).  

Essa dermatite é causada pela migração de larvas do nematódeo Ancylostoma 

brazileinsise e A. canis, no tecido cutâneo humano, principalmente no Brasil (GUIMARÃES 

et al., 2005). A contaminação humana com LMC é contraída em áreas públicas de recreação, 
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em espaços em que o hospedeiro se contamina com larvas de ancilostomídeos (ARAÚJO et 

al., 1999).  

Geralmente, locais públicos em que o terreno é arenoso, que são de preferência 

para caninos e felinos que fazem desse local um ambiente para realizarem suas necessidades 

fisiológicas, torna-se um meio potencialmente contaminado (REY, L. 2001). O presente 

trabalho teve como objetivo investigar a contaminação ambiental por ovos e larvas de 

ancylostoma na área de pública de Fortaleza. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 Coletas das amostras 
 

Levando em consideração a influência sazonal do Estado do Ceará, as amostras 

foram retiradas no período seco (agosto a dezembro de 2018), e chuvoso (janeiro a julho de 

2019). As amostras foram colhidas de uma área de 320m2, situada em torno da área de 

alimentação e circulação de uma instituição pública da cidade de Fortaleza, CE, Brasil. Essa 

área foi dividida em quatro quadrantes de 80X80m2, e de cada quadrante foram colhidas 30 

amostras de solo.  

Portanto, foram retiradas 240 amostras de solo no período seco, e 240 amostras no 

período chuvoso, perfazendo um total de 480 amostras. Para a retirada do solo, utilizou-se 

um retângulo de alumínio de dez centímetros de largura, por três centímetros de altura, a um 

raio de cinco metros de distância de qualquer contaminação fecal. As coletas foram realizadas 

às 9:00 horas da manhã, com o auxílio de luva, colher-de-jardineiro e recipientes plásticos 

devidamente etiquetados. O retângulo de alumínio foi fixado no solo ,aproximadamente, três 

centímetros de profundidade em relação à superfície. Foram removidas do solo cerca de 

300g de solo, os quais foram acondicionados nos recipientes plásticos e conservados sob 

refrigeração a 4°C. 

 
2.2 Métodos utilizados para a recuperação de ovos, cistos e larvas 

 
Os métodos utilizados para detectar ovos leves de helmintos foi o de Willis (1972) 

com modificações. As amostras de solo escolhidas aleatoriamente (14g) foram dissolvidas 

em 60mL de solução saturada de açúcar e, em seguida, a solução foi tamisada. Uma alíquota 

de 5mL foi colocada em tubo de vidro, com uma lamínula na borda do tubo. Após 10 

minutos, a lamínula foi cuidadosamente retirada e colocada sobre uma lâmina. A leitura foi 

realizada em microscópio óptico em objetiva de 10X e 40X. As amostras foram feitas em 

triplicatas. E, para obtenção das larvas, utilizou-se o método de Baermann Morais (Neves, 
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2002). As amostras de solo (14g) foram colocadas em pedaços de gaze (30cm X 30cm) e 

mergulhadas em água a 45°C, utilizando um cálice de sedimentação (125mL). Após uma hora 

de repouso, a gaze foi retirada e o material, em suspensão, foi deixado por mais uma hora. A 

leitura e quantificação das larvas foram realizadas em microscópio óptico em objetiva de 

10X.  

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O helminto investigado neste trabalho foi o Ancylostoma sp. Das 480 amostras 

coletadas, 53% (258/480) apresentaram positividade para ovos e 51% (244/480) para larvas 

de Ancylostoma. Os maiores resultados concentram-se no período chuvoso, das quais 517 

larvas foram encontradas, como mostram o Gráfico 1 e Figura 1. 

 
Gráfico 1 - Presença de ovos e larvas de Ancylostoma sp. no período seco e chuvoso na 

cidade de Fortaleza, Ceará. 
 

 

Figura 1 - Larva e ovos de Ancylostona sp. 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A presença de larvas de Ancylostoma possui uma importância epidemiológica 

significativa, pois indica a existência de condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento 

deste parasita, na qual apresenta um risco para saúde pública devido à vulnerabilidade da 

ocorrência da Larva Migrans Cutânea (LMC). O fácil acesso de animais de estimação a áreas 

públicas, aliado ao descaso dos tutores em relação aos dejetos e ao grande número de animais 

de rua, tornam-se preocupantes devido ao potencial zoonótico do nematódeo em questão.  

(STUTZ et al, 2014)  

O parasita relatado nesse estudo foi do gênero Ancylostoma, e é facilmente 

encontrado, infectando cães e gatos da região, porém, os canídeos domésticos apresentam 

maior incidência (GUIMARÃES et al, 2019), mas, quando atingem a maturidade, 

desenvolvem imunidade contra os ascarídeos (BOWMAN et al, 2003). Na região Nordeste, 

a incidência da ancylostomose está interligada à distribuição das chuvas e ao desenvolvimento 

das larvas. Além disso, a transmissão dos parasitos está na dependência direta da temperatura 

e umidade do solo, ou seja, do índice pluviométrico (MIRANDA et al, 2015). 

Os ancilóstomos são os helmintos mais comuns, os quais propagam infecções 

através do solo, podendo causar deficiência protéica em humanos e mamíferos domésticos 

e selvagens, podendo causar ainda grave anemia por deficiência de ferro. Essa espécie de 

helminto é considerada como uma das maiores de importância médica e veterinária, em razão 

da sua distribuição e alta prevalência zoonótica (XIE et al., 2017). Classicamente, a presença 

de ovos de Ancylostoma sp. nos diversos ambientes, como solo e pontos lamacentos de locais 

públicos de recreação, pode favorecer o aparecimento de doenças dermatologicamente como 

a larva migrans cutânea, afetando seres humanos, jovens e adultos, determinando desde uma 

lesão eritematosa com intenso prurido, até lesões graves com surgimento de edema do 

membro afetado (AGHAINDUM; ATUD; NADÈGE, 2019). 

 
4 CONCLUSÕES 

 
Estes resultados demonstram que cães e gatos desempenham um importante papel 

como fonte de contaminação ambiental de parasitos com potencial zoonótico, necessitando 

de uma maior atenção da população, visando à diminuição do risco de infecções para o 

homem e os próprios animais. As análises qualitativas revelaram que as maiores ocorrências 

de casos se concentram nos meses de maior precipitação pluviométrica. Este estudo 

demonstrou o risco potencial de transmissão de zoonoses causadas por helmintos de cães e 

gatos, reforçando a necessidade de implementar medidas efetivas de saúde pública, como o 
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controle da população canina com acesso às praças públicas, por meio da apreensão de 

animais vadios e a construção de cerca ao redor das áreas públicas.  

 
REFERÊNCIAS 

 
AGHAINDUM, A. G.; ATUD, A. Q.; NADÈGE, O. A. T. 
Implicationsofsoilsarounddomesticwater points in the spread of intestinal parasites in 
thecityofYaounde (Cameroon). J Water Health. v. 17, n. 2, p. 318-328, 2019. 
 
ARAÚJO, F. R. DE; CROCCI, A. J; RODRIGUES, R. G. C; AVALHAES, J. DA. S; 
MIYOSHI, M. I; SALGADO, F. P; SILVA, M. A. DA; PEREIRE, M. L. Contaminação de 
praças públicas de Campos Grandes, Mato Grosso do Sul, Brasil, por ovos de Toxocara e 
Ancylostoma em fezes de cães. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 
v.32, n. 5,p. 581-583, set./out. 1999. 
 
ASSIS, M; BORGES, F. P; SANTOS, R.C. V; LUNARDELLI, A; GASPARETO, P. B; 
GRAZIOTTIN, C. M; MICHEL, R. V; TASCA, T; CARLI, G. A. Prevalência de 
endoparasitos em moradores de vilas periféricas de Porto Alegre, RS. Revista Brasileira de 
Análises Clínicas, v. 35, n. 4, p. 215-217, 2003. 
 
BOWMAN, D. D.; LYNN, R.C.; EBERHARD, M.L. Georgi’sParasitology for 
Veterinarians. 8.ed. St.Louis: Saunders, p.422, 2003. 
 
CASTILHO, D.; PAREDES, C.; ZAÑART, C.; CASTILHO, G.; MERCADO, R.; 
MUNÕZ, V.; SCHENONE, H. Environmental contaminationwithToxocaraspp in 
publicsquaresandparksfron, Santiago, Chile. Bol. Chile. Parasitology, v. 55, n. 3-4, p. 86-
91, 2000. 
 
CAUMES, E. Treatmenteofcutaneous larva migrans. Clin. Infect. Dis. v. 30, n. 5, p. 811-
814, 2000. 
 
CIMERMAN, B; CIMERMAN, S. Parasitologia Humana e Seus Fundamentos 
Gerais.Atheneu, São Paulo, 1999. 
 
COELHO, L.M.P.S.; MILMAN, M.H.S.A.; OLIVEIRA, S.M. Toxocarasppeggs in 
publicsquares Sorocaba, São Paulo state, Brazil. Revista da Sociedade Brasileira de 
Medicina Tropical, v. 43, n. 4, p. 189 -191, 2001.  
  
GUIMARÃES, A. M; ALVES, E. G. L; REZENDE, G. F. DE; RODRIGUES, M. C. Ovos 
de Toxocarasp e larvas de Ancylostomasp em praça pública de Lavras, Minas Gerais. 
EditoraVerde, v. 39, n.  2, p. 293-5, 2005.  
 
GUIMARÃES, B. C. D. S; TEXEIRA, B. T.; TOLEDO, L. V.; DAMASCENO, L. S.; 
ALMEIDA, M. E. W. C.; MARTINS; M. A.; LEITE; N. S. Infecções por parasitas 
ancilostomíase.BrazilianJournalofSurgeryandClinicalResearch, Paraná, v. 26, n.3, p.84-
88, mar./mai. 2019. 
 



Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, Volume 3 

72   

HABLUETZEL, A; TRALDI, G; RUGGIERI, S; ATTILI, A.R; SCUPPA,P; 
MARCHETTI,R; MENGHINI, G; ESPOSITO, F. Anestimationoftoxocara canisprevalence 
in dogs, environmentaleggcontaminationandriskofhumaninfection in the Marche 
regionofItaly.  VeterinaryParasitology, v. 113, p. 243-252, 2003.  
 
MIRANDA, P. H. S; BEZERRA, W. F. L; CASTRO, T. M. B. Q; GONÇALES, L. S. 
Contaminação do solo de áreas de recreação infantil de creches públicas por ancylostoma sp. 
e toxocara sp. em Teresina-PI. Revista Interdisciplinar Centro Universitário 
Uninovafapi, Piauí, v. 8, n. 4, p. 93-98, out./dez. 2015. 
 
NEVES, D. P. Parasitologia Humana.EditoraAtheneu, São Paulo, 10 ed, v. 245, 2002. 
 
REY, L. Parasitos e Doenças Parasitárias do Homem nas Américas e na África. Guanabara 
Koogan S.A, Rio de Janeiro,3 ed. 2001. 
 
REY, Luís. Um século de experiência no controle da ancilostomíase. Rev. Soc. Bras. Med. 
Trop.,  Uberaba ,  v. 34, n. 1, p. 61-67 ,  fev.  2001. 
 
ROCHA, M. J.; WEBER, D.;COSTA, J. P. Prevalência de larvas migrans em solos de parques 
públicos da cidade de Redenção, estado do Pará, Brasil.RevPan-AmazSaude,  Ananindeua, 
v. 10, mar.  2019. Disponível em 
<http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-
62232019000100011&lng=pt&nrm=iso>. acessado em  15  dez.  2020.  Epub 01-Jul-2019.  
http://dx.doi.org/10.5123/s2176-6223201901607. 
 
PESSOA, S. B; MARTINS, A. V. Parasitologia Veterinária. Guanabara, Rio de Janeiro, 11. 
ed, p. 872, 1988. 
 
SANTARÉM, V. A: GLUFFRIDA, R.; ZANIN, G. A. Larvas migrans cutânea: ocorrência 
de casos humanos e identificação de larvas de Ancylostomaspp em parque público do 
município de Taciba, São Paulo. Rev. Soc. Bras. Méd. Trop., v. 37, p. 1179-181, 2004. 
 
SANTARÉM, V. A; SARTOR, I. F; BERGAMO, F. M. M. Contaminação, por ovos de 
Toxocaraspp, de parques e praças públicas de Botucatu, São Paulo, Rev. Soc. Bras. Méd. 
Trop.,v. 31, p. 539-532, 1998. 
 
STUTZ, E. T. G.; SOUZA, A. P.; LIMA, I. S.; GUIMARÃES, P. M. S. Ocorrência de 
Ancylostoma sp. em fezes de animais coletados em praças do município de Volta Redonda. 
Revista Episteme Transversalis, Rio de Janeiro, v.7, n. 2, 2014. 
SMOUT, F. A.; SKERRATT,  L. F.; BUTLER,  J. R. A.; JOHNSON, C. N.; CONGDON, 
B. C.; THOMPSON  R. C. A. The hookwormAncylostomaceylanicum: 
Anemergingpublichealthrisk in Australian tropical 
rainforestsandIndigenouscommunities.One Health. v. 26, n. 3. p.66-69, apr. 2017. 
 
TAN, JS. Humanzoticinfectionstransmittedby dogs andcats. ArchIntern Med, v; 157, p. 
1933-43, 1997. 
 
 
 
 



Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, volume 3  

 

 
  

73 

VISSER, Silvia et al . Estudo da associação entre fatores socioambientais e prevalência de 
parasitose intestinal em área periférica da cidade de Manaus (AM, Brasil). Ciênc. saúde 
coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 16, n. 8, p. 3481-3492,  Aug.  2011 .   
Availablefrom<http://www.scielo.br/scielo.phpscript=sci_arttext&pid=S14138123201100
0900016&lng=en&nrm=iso>.accesson15Dec. 2020.  https://doi.org/10.1590/S1413-
81232011000900016. 
 
XIE, Y.; HOBERG, E. P.; YANG, Z.; JR, J. F. U.; YANG, G. Ancylostomaailuropodae n. 
sp. (Nematoda: Ancylostomatidae), a new hookworm parasite isolatedfromwildgiant pandas 
in Southwest China. Parasites &Vectors. v. 10, n. 277, 2017. 
 
WILLIS, H. H. A simplelevitationmethod for thedetectionofhookworm ova. Medical 
Journalof Australia, v. 8, p. 375-376, 1927. 

 

https://doi.org/10.1590/S1413-81232011000900016
https://doi.org/10.1590/S1413-81232011000900016


Súmario 

 

www.editorainvivo.com 

DOI: 10.47242/978-65-993899-7-9-8 

Capítulo 8 

 
 

 
O USO INDISCRIMINADO DE ANTIBIÓTICOS EM ANIMAIS DE 

COMPANHIA 
 

 
Yamille Marques Pinheiro  
Universidade Estadual Do Ceará - UECE, Faculdade De Medicina Veterinária - FAVET, Fortaleza, CE 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6190378423046665  
 

Laíza Hellen Dantas Batista 
Universidade Estadual Do Ceará - UECE, Faculdade De Medicina Veterinária - FAVET, Fortaleza, CE  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4749447606482494  
 

Léia Jamylle dos Santos Freitas 
Universidade Estadual Do Ceará - UECE, Faculdade De Medicina Veterinária - FAVET, Fortaleza, CE  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9484505644790986  
 

Nicole Souza Willers 
Universidade Estadual Do Ceará - UECE, Faculdade De Medicina Veterinária - FAVET, Fortaleza, CE  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4358778511005891  
 

Victória Paola Nogueira Moreira Silva 
Universidade Estadual Do Ceará - UECE, Faculdade De Medicina Veterinária - FAVET, Fortaleza, CE 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8437996011915470  
 

Marcelo Custódio Lopes 
Universidade Estadual Do Ceará - UECE, Faculdade De Medicina Veterinária - FAVET, Fortaleza, CE   
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7956031100278616  
 

Mônica Araújo de Sousa 
Universidade Estadual Do Ceará - UECE, Faculdade De Medicina Veterinária - FAVET, Fortaleza, CE   
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8650245468739627  
 

Rafaela Batista Sabino 
Universidade Estadual Do Ceará - UECE, Faculdade De Medicina Veterinária - FAVET, Fortaleza, CE  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9331569553837124  
 

Victor Hugo Vieira Rodrigues 
Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU, Centro de Saúde, Fortaleza, CE 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2226604565550002 
 

Aderson Martins Viana Neto 
Universidade Estadual Do Ceará - UECE, Faculdade De Medicina Veterinária - FAVET, Fortaleza, CE  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4682104695685941 
 

Isaac Neto Goes da Silva  
Universidade Estadual Do Ceará - UECE, Faculdade De Medicina Veterinária - FAVET, Fortaleza, CE  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1191488997675957 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lattes.cnpq.br/6190378423046665
http://lattes.cnpq.br/4749447606482494
http://lattes.cnpq.br/9484505644790986
http://lattes.cnpq.br/4358778511005891
http://lattes.cnpq.br/8437996011915470
http://lattes.cnpq.br/7956031100278616
http://lattes.cnpq.br/8650245468739627
http://lattes.cnpq.br/9331569553837124
http://lattes.cnpq.br/2226604565550002
http://lattes.cnpq.br/4682104695685941
http://lattes.cnpq.br/1191488997675957


Atualidades na Saúde e Bem-Estar Animal, volume 3  

 

 
  

75 

 
  

Informações sobre o 

artigo: 

 

Recebido em: 

15/07/2021 

Aceito em:  

18/07/2021 

Data de publicação: 

04/08/2021 

 

 

Palavras-chave:  

Antibióticos  

Animais de companhia 

Saúde pública  

Bactérias  

Resistência microbiana  

RESUMO 

O uso indiscriminado de antimicrobianos em animais de 
companhia é um impasse recorrente na sociedade, e pode acarretar 
consequências problemáticas, visto que a administração errônea 
dessas drogas gera a ineficácia de antibióticos em função do 
aumento da resistência bacteriana. O objetivo deste trabalho foi 
verificar, por meio de um questionário, a hipótese da ocorrência de 
uso indiscriminado de antimicrobianos em animais de companhia 
e averiguar as suas principais causas, a fim de direcionar e 
contribuir de forma efetiva para a promoção de medidas de 
conscientização do uso racional de antibióticos. Para isso, foi 
realizada uma pesquisa mediante formulário online para se obter 
dados a respeito dos conhecimentos dos entrevistados sobre esse 
tema. Os questionamentos incluíam perguntas sobre o perfil do 
entrevistado, a procura por atendimento veterinário, a 
administração do fármaco e questões sobre os conhecimentos 
básicos relativos à antibióticos e à saúde pública. Os resultados 
constataram que a maioria dos entrevistados utiliza esses 
medicamentos de maneira adequada, a partir da prescrição médica 
veterinária e da correta administração aos animais, entretanto, a 
interrupção de tratamentos por observação de melhora dos sinais 
clínicos e a indicação de antibióticos a amigos foram pontos 
problemáticos de destaque. Desse modo, concluiu-se que apesar 
do uso indiscriminado de antimicrobianos ser uma prática corrente 
no Brasil, a maioria dos tutores de animais de estimação 
demonstrou realizar os procedimentos envolvidos na obtenção e 
utilização dessa medicação de maneira apropriada, fazendo-se 
necessário apenas o estabelecimento de medidas de 
conscientização sobre o modo efetivo de driblar algumas condutas 
inadequadas. 

  

  

 

 
THE INDISCRIMINATE USE OF ANTIMICROBIALS IN 
COMPANION ANIMALS 

 

 
ABSTRACT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The indiscriminate use of antimicrobials in companion animals is a 
recurrent impasse in society, and can lead to problematic 
consequences, since the wrong administration of these drugs 
makes antibiotics ineffective due to the increase in bacterial 
resistance. The objective of this work was to verify, through a 
questionnaire, the hypothesis of the occurrence of indiscriminate 
use of antimicrobials in companion animals and to investigate its 
main causes, in order to effectively direct and contribute to the 
promotion of measures to raise awareness of the rational use of 
antibiotics. For this, a survey was conducted through an online 
form to obtain data on the knowledge of respondents on this topic. 
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Questions included questions about the interviewee's profile, 
seeking veterinary care, administering the drug and questions about 
basic knowledge related to antibiotics and public health. The 
results showed that most respondents use these drugs properly, 
based on the veterinary prescription and the correct administration 
to the animals, however, the interruption of treatments due to 
observation of improvement in clinical signs and the indication of 
antibiotics to friends were points highlighted problems. Thus, it 
was concluded that despite the indiscriminate use of antimicrobials 
being a current practice in Brazil, most pet owners demonstrated 
to perform the procedures involved in obtaining and using this 
medication properly, requiring only the establishment of 
awareness-raising measures on the effective way to circumvent 
some inappropriate behaviors. 
 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Os antibióticos são fármacos utilizados na medicina veterinária e humana para tratar 

infecções causadas por bactérias. Podem atuar como bactericida, eliminando a bactéria, ou 

como bacteriostático, retardando o seu crescimento e a sua multiplicação. Eles podem ser 

produzidos a partir de microrganismos como as próprias bactérias ou ter origem sintética 

(SCALDAFERRI et al., 2020). Além do uso de antibióticos para prevenção e tratamento de 

microrganismos infecciosos, esses medicamentos podem ser utilizados também em níveis 

subterapêuticos nas rações animais para promover crescimento e aumentar a eficácia 

alimentar (CASELANI, 2014). 

A utilização inadequada de antibióticos é um dos principais fatores que contribuem 

para desenvolvimento de resistência bacteriana, uma vez que pode levar a um desequilíbrio 

da microbiota do paciente, e assim favorecer a multiplicação de microrganismos patogênicos, 

contribuindo, desse modo, para o surgimento de novas infecções e de superbactérias 

(SCALDAFERRI et al., 2020). Estas são bactérias que devido à pressão seletiva ocasionada 

pelo uso dos antibióticos, se tornaram mais fortes em função dos aumentos dos genes de 

resistência e, atualmente, constituem um grande problema para a saúde única (MARTINS et 

al., 2015; SCALDAFERRI et al., 2020), visto que as mutações e a formação de biofilmes 

desenvolvidos por estas bactérias são mecanismo para a sua sobrevivência no hospedeiro 

(SCALDAFERRI et al., 2020). 

Os animais de estimação, como cães e gatos, representam uma fonte de 

disseminação de bactérias resistentes devido ao amplo uso destes fármacos na rotina 
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veterinária e ao contato cada vez mais próximo destes animais com os seres humanos. Neste 

sentido, já foi relatada a transmissão de várias bactérias multirresistentes entre animais de 

estimação e seres humanos (HOPMAN et al., 2019). Portanto, o objetivo deste trabalho foi 

verificar a ocorrência de uso indiscriminado de antimicrobianos em animais de companhia, 

averiguando suas principais causas a fim de direcionar e contribuir de forma efetiva para a 

promoção de medidas de conscientização do uso racional de antibióticos. 

 

2 METODOLOGIA 

 
Realizou-se uma pesquisa com tutores de animais de estimação, cuja permissão para 

coleta de dados foi solicitada em primeira instância no formulário. Quando de acordo,    

iniciou-se a aplicação do questionário online, produzido com o uso da plataforma Google 

Forms, cuja divulgação foi compartilhada nas redes sociais, como whatsapp e instagram 

durante 60 dias. Esse questionário foi composto por perguntas objetivas, cujo propósito foi 

promover um levantamento dos conhecimentos básicos em relação à antimicrobianos, à 

forma de administração desses medicamentos e à utilização restrita ou não à prescrição de 

um médico veterinário, a fim de verificar o uso abusivo de antimicrobianos aos pets. 

A partir da coleta dessas informações, efetuou-se uma avaliação qualitativa das 

respostas fornecidas para obtenção de estimativas da assiduidade do uso indiscriminado dos 

antibióticos, de sua possível associação com o grau de escolaridade e com o conhecimento 

da função do medicamento. Também buscou-se compreender em qual estágio do tratamento 

ocorre maior casuística de negligência: na compra do antimicrobiano sem receita, na 

interrupção do tratamento pelo do tutor ou no uso sem prescrição desses medicamentos em 

casos desnecessários. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O questionário foi respondido por 150 tutores de pets, que foram integralmente 

considerados para análise. A faixa etária desses participantes foi segmentada em seis classes, 

constatando-se que a maioria dos entrevistados eram jovens (21 a 30 anos) e adultos de até 

30 anos (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Variações de faixa etária dos entrevistados (%) participantes da pesquisa: o uso 
indiscriminado de antimicrobianos em animais de companhia 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados, constatou-se que houve 

prevalência de pessoas com ensino superior incompleto e completo, prevalência essa que se 

dá em virtude do predomínio de 48,7%  dos entrevistados com faixa etária de 21 a 30 anos. 

Quanto à renda familiar dos entrevistados, obteve-se que 66% possuem até 3 

salários mínimos, sendo classificados, portanto, como classe média baixa. Esse fato, por sua 

vez, pode interferir negativamente na demanda por atendimento veterinário, bem como atuar 

como fator atenuante do uso indevido de antimicrobianos por indicação de amigos ou 

balconistas. Isso porque, segundo Las Casas (1992), a renda é um parâmetro muito 

importante para o perfil de comportamento social, de modo que, quanto mais alta, maiores 

são os gastos possíveis de serem realizados e, quanto mais baixa, menores são as condições 

de ter acesso aos confortos oportunos da vida moderna. 

Observou-se uma grande variedade de animais de estimação sendo criados pelos 

tutores, apesar da grande prevalência estar concentrada em cães (76%) e gatos (52%), 

também foi relatado, em menor proporção, aves como calopsitas, periquitos e papagaios, 

além de hamsters, peixes, tartarugas e jabutis, serpentes, porquinho da índia e gerbilo. 

 A predominância de cães e gatos, seguido de aves como animais de estimação está 

de acordo com a pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 

e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em 2017, 76% dos brasileiros com acesso 
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à internet possuem animais de estimação, sendo que os mais comuns são os cachorros (79%), 

gatos (42%) e aves (17%). Ademais, completam o ranking os peixes (13%), tartarugas (6%) 

e roedores (5%), como coelhos, camundongos, furões e porquinhos da índia. 

A procura por atendimento veterinário em casos de adoecimento dos animais de 

estimação, foi a escolha de eleição entre os entrevistados, totalizando 73,3% das respostas. 

Este resultado está diretamente relacionado à posição de destaque e importância ocupada 

pelos pets na nova estrutura familiar, além da ampliação da tendência de crescimento da 

aquisição de consciência de respeito e cuidado com os animais (ELIZIERE, 2013). 

 
Gráfico 2 - Primeira atitude tomada pelos tutores em situações cujo animal de estimação 

 apresentou-se doente. 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Questionados sobre a frequência com que levam o animal de companhia ao 

veterinário, 52% revelaram que só buscam atendimento quando o animal está doente. Esse 

padrão de comportamento demonstra a necessidade de se ampliar o estabelecimento de uma 

medicina preventiva, cujo foco é a prevenção das doenças em vez do tratamento. Essa prática 

contribui para a redução do custo da saúde, além de promover uma maior qualidade de vida 

(FERREIRA et al.,  2013). 
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Gráfico 3 - Frequência (%) em que os entrevistados levam o animal de companhia para 
avaliação em uma consulta com médico veterinário. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Ao serem questionados sobre a ação dos antibióticos, a maioria dos participantes 

(70,6%) afirmou saber exatamente sobre a função do antibiótico no organismo. No entanto, 

é perceptível uma discrepância no número de entrevistados que de fato conhecem a função 

dessas drogas, já que quando questionados a respeito da eficácia de antimicrobianos contra 

organismos patogênicos, 37,4% dos entrevistados afirmou acreditar que essas drogas são 

capazes de matar qualquer tipo de microrganismo, como fungos e vírus. Ademais, houve um 

número relevante de participantes que não soube se posicionar (19,3%) e 44,6% discordaram 

dessa afirmação. Com isso, é possível constatar que, ainda que mais da maioria dos 

entrevistados acredita conhecer a função de um antibiótico, 56,7% não conhece ou tem 

conhecimentos controversos sobre o assunto. 

 

Gráfico 4 - Resposta dos entrevistados (%)  quando questionados sobre a capacidade de 
eliminação de todos os tipos de bactérias, vírus e fungos por antibióticos 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Dos 78,7% dos tutores que afirmaram já ter administrado antibiótico aos seus 

animais, 14,6% mencionaram não ter sido prescrito por um médico veterinário. Esse dado 

representa uma problemática pertinente, visto que é comum que balconistas de drogarias 

desempenhem um papel de prescritores de medicamentos, favorecendo ao uso inadequado 

de medicamentos e ao subdiagnóstico de zoonoses (HAAK, 1989; FVE, 1999; MELO et al., 

2006; SOUSA, 2006; BORTOLON et al., 2007; VITOR et al., 2008). Esse fato contribui com 

a acentuação do uso inadequado de medicamentos, bem como com o errôneo costume da 

população de optar pela farmácia como substituto dos serviços de saúde (BARROS, 1997). 

É importante destacar que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), a problemática do uso descontrolado de medicamentos não é exclusiva do Brasil, 

visto que 2/3 dos antibióticos são usados sem prescrição médica em muitos países 

(AQUINO, 2008). 

No Brasil a venda de antibióticos direcionados para o uso humano é controlada por 

receita médica (Nascimento Júnior et al., 2016). No entanto, medicamentos similares usados 

na medicina veterinária são frequentemente vendidos sem receita em agropecuárias, como 

mostrados no estudo de Leite et al. (2006), no qual foi demonstrado que, em 100% dos 

estabelecimentos visitados para o desenvolvimento da pesquisa, houve a prescrição da 

medicação pelos atendentes sem receita e avaliação prévia por médico veterinário. 

  
Gráfico 5 - Padrão de aquisição e escolha dos medicamentos antimicrobianos pelos tutores 

de animais de estimação. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Foi constatado que a maioria (61,3%) dos tutores compram medicamentos sob 

prescrição de um médico veterinário, retratando, desse modo, uma favorável conjuntura. 

Isso se justifica pelo fato de que o uso de antibióticos deve fundamentar-se em uma 

responsável decisão terapêutica sobre a real necessidade de indicação, além da seleção 

minuciosa dos mesmos, levando-se em conta os malefícios do emprego inadequado desses 

fármacos, cuja função é de competência médica (Ricardo Ariel, 2010). 

Os entrevistados também foram questionados quanto ao uso correto do antibiótico, 

se foi administrado no mesmo horário conforme a prescrição médica. A maioria (92,7%) 

afirmou que sim e apenas 7,3% dos entrevistados informaram que não administram no 

mesmo horário prescrito. Para Guardabassi et al. (2009) é essencial administrar os 

antimicrobianos em conformidade com a posologia recomendada, tendo em vista que a dose, 

o intervalo entre doses e a duração do tratamento são de suma importância para atenuar a 

falha terapêutica e maximizar o potencial de eficácia da droga. 

Com relação à interrupção do tratamento antes do período prescrito, 20,6% dos 

entrevistados relataram que não fizeram o tratamento de acordo com o indicado pela bula. 

Desses tutores que não administraram a medicação corretamente, 35,5% relataram que 

observaram melhora nos sinais clínicos e por isso interromperam o uso da medicação, 19,4% 

afirmaram ter dificuldade de administração do medicamento e 9,7% interromperam porque 

seus animais apresentaram efeitos adversos. 

Além disso, 12,9% declararam problemas financeiros para a compra de 

medicamentos na quantidade adequada, configurando, por sua vez, uma problemática 

pertinente de países em desenvolvimento, onde antimicrobianos são adquiridos em dose 

única e são administrados apenas por uma fração da duração efetiva recomendada, 

culminando na potencialização de seleção de microrganismos resistentes e do fracasso do 

tratamento (World Health Organization, 2001).  

Segundo Nogueira (2017), quando o tratamento é interrompido, o sistema imune 

do indivíduo pode não ser eficaz em eliminar todas as bactérias patogênicas. Assim, a 

população microbiana que sobreviveu se multiplica, retomando o seu crescimento, mas agora 

o antibiótico anteriormente usado pode se tornar ineficaz, formando bactérias 

multirresistentes. Para Guardabassi et al. (2009) é comum o abandono do tratamento com 

antimicrobianos prescritos em medicina veterinária, já que, normalmente, os antimicrobianos 

são administrados aos animais por um tutor, dificultando ainda mais o uso adequado do 

medicamento. 
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No que se refere à interrupção do tratamento com antibióticos antes do prazo 

estabelecido pelo médico veterinário, 96,6% dos entrevistados concordaram que essa prática 

resulta em consequências negativas para saúde animal, enquanto apenas 3,4% se mostraram 

indecisos. Segundo Nogueira (2017), assim que a sintomatologia da patologia desaparece, é 

frequente que o tratamento seja cessado, não havendo o cumprimento do prescrito pelo 

médico acerca do uso do antibiótico. 

Ademais, a pesquisa constatou que 71,3% dos entrevistados relataram já ter 

indicado antibiótico a conhecidos que não tinham condições de levar seu animal ao 

veterinário. Esse padrão de comportamento está de acordo com os dados nacionais e 

mundiais da saúde, que  mostram que é muito grande o número de prescrições desnecessárias 

ou inadequadas de antibacterianos, além do uso sem prescrição médica (Fiol & Barberato-

Filho, 2010). 

 
Gráfico 6 - Resultado em porcentagem da realização ou não de indicação de antibióticos 
por tutores de pets  para amigos que não possuíam condições de levar seus animais a uma 

consulta veterinária  
 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Quando questionados sobre a indicação de antibióticos, apenas 21,3% dos 

entrevistados responderam que já compraram um antibiótico indicado por um conhecido. A 

facilidade na compra de venda de antibióticos veterinários (Leite et al., 2006) frequentemente 

leva tutores à administração de drogas ao animal com prescrições de medicamentos 

provenientes de indivíduos leigos, frequentemente representados por conhecidos ou 

balconistas de farmácias. Isso contribui com a recorrência do uso de forma inadequada, 

desnecessária e perigosa de fármacos (KOROLKOVAS, 1979). 
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A pesquisa também demonstrou que 92% dos participantes acreditam que os 

antibióticos são um fator importante no desenvolvimento de superbactérias e que  95,3% 

estão cientes de que o uso inapropriado de antibióticos é um risco à saúde pública. Isso 

configura, desse modo, uma realidade positiva, uma vez que, o uso não moderado de 

antibióticos é a fonte primária do aumento da resistência bacteriana aos medicamentos, 

responsáveis por gerar bactérias mais patogênicas ao organismo (GUARDABASSI et al., 

2018). 

De modo geral, os resultados apurados foram promissores, uma vez que 

representam, em sua maioria, um uso adequado de antimicrobianos em animais de 

companhia. Foram levantados dados de prevalência por procura de atendimento veterinário, 

compra de antibióticos mediante a prescrição, administração correta dos medicamentos 

durante a terapia e conhecimentos gerais sobre a tríade, saúde pública, antimicrobianos e 

resistência bacteriana. Sendo esses, portanto, resultados animadores, uma vez que estão 

correlacionados com a saúde em um aspecto ecossistêmico, dado que os antimicrobianos e 

os genes de resistência, ao serem liberados no ambiente, levam à contaminação ambiental, 

humana e animal, incluindo espécies silvestres que não entraram em contato com essas 

drogas (MARTINEZ, 2009). Contudo, apesar do panorama promissor, deve-se ressaltar a 

necessidade da aplicação de medidas de conscientização e profilaxia, mediante educação 

populacional, a fim de sanar algumas condutas inadequadas e de fornecer o suporte 

informacional para a população leiga com a finalidade de minimizar a resistência bacteriana 

por meio do uso racional e moderado de fármacos antimicrobianos (SINGER et al., 2003). 

 

4 CONCLUSÕES 

 
A partir dos dados apurados pode-se concluir que, apesar do uso de medicamentos 

isentos de prescrição médica ser uma prática mundialmente recorrente, a maioria dos tutores 

compram antibióticos apenas quando prescritos por médicos veterinários, além de realizarem 

corretamente a administração destes fármacos. Nesse contexto, chama-se atenção apenas 

para a ocorrência de interrupção do tratamento antes do tempo determinado no receituário, 

que apesar de representar um pequeno percentual das respostas, demonstrou grande 

reincidência de motivação, sendo esta a cessação de sinais clínicos no animal. Faz-se 

necessário, portanto, o estabelecimento de medidas que foquem na conscientização dos 

tutores através de uma abordagem simples e direta sobre todos os riscos envolvidos e o 

modo efetivo de driblar estas condutas. Isso se justifica pelos dados obtidos, já que mais de 
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90% desses participantes relataram já ter ciência das consequências negativas desse ato, do 

risco de desenvolvimento de superbactérias e do impacto dessa problemática na saúde 

pública.  
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RESUMO 

O presente trabalho aborda sobre o botulismo em bovinos, uma 
enfermidade causada pela ingestão das toxinas produzidas pelo 
Clostridium botulinum. Os animais acometidos apresentam uma 
flacidez neuromuscular, levando ao decúbito esternal, também 
podem manifestar tônus muscular diminuído na cauda e língua, 
ademais, os animais podem estar taquicárdicos e com temperatura 
retal diminuída (37,5 – 38,0 °C). Diagnostica-se a doença através 
dos sinais clínicos e exames laboratoriais. O tratamento consiste 
em utilizar a antitoxina botulínica que deve ser aplicada no início 
da doença, caso contrário, não terá eficácia. Como forma de 
controle é necessário a vacinação do rebanho e a inspeção rigorosa 
da alimentação fornecida aos animais, desse modo, evitando-se 
alimentos contaminados com a toxina, também devem ser retiradas 
do ambiente as carcaças de animais, reduzindo a propagação da 
bactéria.  
 

  

  

 

 
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF BOTULISM IN 
CATTLE 

 

 
ABSTRACT 
 

 

 

 

 

 

The present study deals with botulism in cattle, a disease caused by 
the ingestion of the toxins produced by Clostridium botulinum. 
Affected animals present neuromuscular flaccidity, leading to 
sternal decubitus, and may also manifest decreased muscle tone in 
the tail and tongue, in addition, the animals may be tachycardiac 
and with decreased rectal temperature (37.5 - 38.0 °C). The disease 
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is diagnosed by clinical signs and laboratory tests. The treatment 
consists in the use of botulinum antitoxin that must be applied at 
the beginning of the disease, otherwise it will not be effective. As 
a form of control it is necessary to vaccinate the herd and  strictly 
inspect the food supplied to the animals, thus avoiding food 
contaminated with the toxin, and the carcasses of animals should 
also be removed from the environment, reducing the spread of the 
bacteria.  

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
O botulismo é uma intoxicação neuroparalítica grave causada pelo Clostridium 

botulinum (GRAÇA et al., 2010), uma bactéria gram positiva, capaz de formar esporos que 

podem sobreviver por até trinta anos no ambiente e sua proliferação ocorre em condições 

anaeróbias (DESTA et al., 2016). Alguns tipos da toxina são letais (KUMMEL et al., 2012). 

São descritos oito tipos de toxinas (A, B, C, D, E, F, G e H) do Clostridium botulinum 

(LOBATO et al., 2013), sendo mais comumente encontradas nas intoxicações em bovinos 

os tipos C e D (DESTA et al., 2016).    

A doença pode afetar diversas espécies domésticas, aves silvestres (VALENTINE, 

MCGAVIN, 2009) e peixes (RADOSTITS et al., 2000), apresentando importância sanitária 

e econômica quando relacionada a pecuária extensiva (DUTRA et al., 2005), visto que em 

bovinos o botulismo geralmente está associado a osteofagia, no qual os animais com 

deficiência de minerais ingerem restos de cadáveres contaminados (DESTA et al., 2016; 

SILVA et al., 2016). 

O botulismo, além da importância na pecuária extensiva, também apresenta na 

pecuária intensiva, visto que na literatura há descrição de surto no sistema de confinamento 

de bovinos através da ingestão de milho contaminado (COSTA et al., 2008). Também podem 

ser fatores de contaminação a cama de frango (CÂMARA et al., 2014), silagens 

malconservadas ou contaminadas com pequenos animais, aves ou roedores (ANNIBALLI et 

al., 2013), feno armazenado incorretamente (MABONI et al., 2010) ou água contaminada 

com C. botulinum (GALIZA et al., 2010).  

Diante da relevância do botulismo na pecuária e a importância do controle dessa 

enfermidade, objetivou-se realizar uma revisão bibliográfica sobre o botulismo em bovinos, 

relatando a epidemiologia da doença, sinais clínicos apresentados, como é realizado o 

diagnóstico, possível prevenção e como controlar a incidência do botulismo no gado.  
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2 MATERIAL E MÉTODO 

 

  O estudo foi realizado através de levantamento bibliográfico de dados 

epidemiológicos, diagnóstico, tratamento e os sinais clínico-patológico presentes em bovinos 

com botulismo. Os materiais utilizados foram artigos e livros atuais, encontrados nos sites 

Research gate, SciELO, pubvet e google acadêmico, sobre essa doença em bovinos. 

 
2.1 Aspectos epidemiológicos 

 
O botulismo foi descrito pela primeira vez no Brasil por Tokarnia et al. (1970), após 

ter feito um isolamento de cultura com algumas amostras de animais que foram acometidos 

por uma doença conhecida como “doença da mão-dura” no estado do Piauí. Posteriormente, 

foi diagnosticado nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do 

Sul, Bahia, São Paulo, Distrito Federal e em outros estados do país (Döbereiner et al., 1992). 

Surtos têm sido registrados nos últimos anos em extensas regiões do país 

acometendo sobretudo fêmeas em gestação ou lactação, com a estimativa de centenas de 

milhares de mortes (Döbereiner et al., 1992; Dutra & Döbereiner 1995). Outro fator que 

contribuiu para o agravamento do problema foi a intensificação da contaminação ambiental 

pelos esporos de C. botulinum, principalmente a partir de cadáveres que entram em 

decomposição no pasto (Souza & Langenegger 1987; Ribas et al. 1994). Por outro lado, são 

ocasionalmente observadas situações em que pelas características e condições 

epidemiológicas, permite-se associar a ingestão de água contaminada à ocorrência de surtos 

da doença (Dutra et al. 1990). 

De acordo com o guia de vigilância em saúde, todo caso de botulismo deve ser 

notificado à vigilância epidemiológica em até 24 horas. No Brasil, a notificação de surtos e 

casos isolados passou a ser feita de forma sistemática a partir de 1999 até os dias atuais 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

 

2.2 Sinais clínicos  

 
No exame clínico pode-se evidenciar uma afeção neuromuscular, com o animal em 

decúbito esternal (Figura 1), com estado mental alerta e consciente ao meio ambiente 

circundante, efetuando tentativas infrutíferas para se erguerem (Figura 2) (TORRE et al., 

2019). A superfície corporal apresenta-se fria ao toque e com temperatura retal diminuída 

(37,5 – 38,0 °C), amplitude cardíaca diminuída com taquicardia e arritmia, sons ruminais com 
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frequência normal, mas de intensidade diminuída, tônus muscular diminuído na cauda e 

língua (Figura 3), sendo esse último exclusivo do botulismo bovino, sialorreia, midríase, fezes 

homogêneas de consistência normal e pulso arterial fraco avaliado por palpação retal na aorta 

abdominal. (TORRE et al., 2019).  

Os animais apresentam perversão do apetite, onde os animais passam a ingerir e 

roer ossos dos cadáveres deixados no pasto, além de comer também restos de tendões e 

músculos, onde estão presentes as toxinas e esporos, ocorre devido um manejo nutricional 

deficiente de suplementação mineral, levando a um déficit de fósforo no organismo, situação 

essa que irá estabelecer a cadeia epidemiológica do botulismo a campo e levar ao diagnóstico 

do botulismo epizoótico (GONZÁLEZ & SILVA, 2019). 

O quadro clínico em bovinos sofre uma considerável variação, isso porque os sinais 

clínicos apresentados irão depender da quantidade de toxina que foi ingerida pelo animal. 

Músculos da locomoção, mastigação e deglutição estão envolvidos em todas as formas de 

evolução da patologia, variando na intensidade da manifestação clínica (DÖBEREINER & 

DUTRA, 2004). 

 
Figura 1: Animais em decúbito esternal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: The center for food security & public health, 2020 
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Figura 2 - Animal apresentando dificuldade ao se levantar  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Blog Rehagro, 2020 

 

Figura 3 - Animal com tônus muscular da língua diminuído 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: The center for food security & public health, 2020 

 

2.3 Diagnóstico 

 
O diagnóstico antecipado do botulismo se baseia na história em uma mescla do 

histórico individual e do rebanho, obtendo informações através dos sinais clínicos 

característicos da doença (LOBATO et al., 2013). Normalmente, as alterações post mortem não 

são tão significativos, mas a presença de ossos no rúmen pode indicar botulismo por 

osteofagia (LOBATO et al., 2013). 

Deve ser feito o diagnóstico diferencial para outras doenças que levam o animal ao 

quadro de decúbito dorsal (raiva, hipocalcemia, encefalites, traumas), técnicas laboratoriais 
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como a prova de BoNT ou toxicológico da bactéria no trato gastrintestinal (ALEMU & 

AYELE, 2018). 

Ao realizar a observação do ambiente nota- se que as categorias animais mais 

acometidas pelo botulismo associado à osteofagia são as fêmeas em fase reprodutiva, os 

machos de engorda e os animais jovens. Quando se trata do botulismo relacionado a ingestão 

de água contaminada com os esporos, todas as categorias podem estar envolvidas. A presença 

de carcaças em decomposição na pastagem cria condições favoráveis à ocorrência do 

botulismo, visto que aumenta a contaminação do ambiente com os esporos da bactéria 

(DÖBEREINER & DUTRA, 2004). 

Para pesquisa de toxinas, os materiais de predileção para envio são: 250 g de 

conteúdo intestinal, conteúdo ruminal, fragmentos de fígado e 20 mL de soro sanguíneo, em 

frascos estéreis. Deve-se enviar 250 g das fontes suspeitas como água, silagem, feno, cama 

de frango, e outras. O material deve ser enviado congelado, o mais rápido possível ao 

laboratório acompanhado do histórico da doença (MOREIRA, 2011). 

No laboratório, é feita a identificação e detecção da toxina botulínica por meio de 

testes de soroneutralização em ratos (Figura 4) (LOBATO et al., 2013). O diagnóstico 

laboratorial também é realizado através da cultura da bactéria, onde são coletadas as amostras 

da parte mais inferior do intestino e as larvas encontradas nas carcaças, essas são levadas para 

o laboratório no qual será realizado o crescimento da cultura, uma vez que esses 

microrganismos passam a crescer em meios de cultura é possível identificar que se trata da 

C. botulinum e identificar o tipo da toxina (ALEMU & AYELE, 2018).  

 

Figura 4 - Inoculação de neurotoxina em camundongos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Animal friends Croatia, 2008 
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2.4 Tratamento 

 
Inexistem opções terapêuticas para a cura do botulismo, é disponível apenas a 

antitoxina polivalente ou específica, porém só há eficácia no início da doença, quando a 

toxina está circulante, antes de se fixar na sinapse neuromuscular (ANNIBALLI et al., 2013; 

PANDIAN et al., 2015). Não é indicado a administração de antibióticos clostridiocidas, visto 

que pode causar a quebra das formas vegetativas, desse modo, aumentando o número de 

toxinas no intestino animal. (PANDIAN et al., 2015).  

É recomendado o tratamento de sinais inespecíficos, como a desidratação, através 

da fluidoterapia intravenosa ou oral. Sendo contraindicado fármacos aminoglicosídeos, pois 

desfazem a junção neuromuscular de acetilcolina, levando ao aumento da fraqueza muscular 

(MOREIRA, 2011). Após a confirmação do diagnóstico é indicada a eutanásia para reduzir 

o sofrimento do animal enfermo (ANNIBALLI et al., 2013; SILVA et al., 2016).  

 

2.5 Prevenção e controle 

 
As medidas consideradas necessárias para prevenir ou diminuir riscos para o 

desenvolvimento do botulismo em bovinos são diversas, como descrito por Lobato et al. 

(2013) e Câmara et al. (2014), a vacinação é a principal forma de prevenção. Ademais, é de 

extrema importância minimizar a contaminação ambiental por C. botulinum, isso deve ocorrer 

através da remoção de carcaças que estão se decompondo nos pastos, podendo causar 

contaminação de animais, solos ou fonte de águas (NASSAR et al., 2009; SKARIN et al., 

2013). Na eliminação desses cadáveres os métodos a serem utilizados devem ser a incineração 

ou a compostagem (Figura 5 e 6) (DÖBEREINER & DUTRA, 2004).  

Também é necessário a correção de deficiências nutricionais e fornecimento dos 

minerais adequados (LOBATO et al., 2007; CÂMARA et al., 2014). Do mesmo modo se deve 

disponibilizar ao animal alimentação de qualidade e tomar todas as precauções no momento 

de produção da ensilagem ou fabricação da ração, assim como no seu estágio de 

armazenamento (ANNIBALLI et al., 2013).  
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Figura 5 - Incineração de cadáveres de bovinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DÖBEREINER & DUTRA, 2004 

 

Figura 6 - Compostagem. Cadáveres de bovinos cobertos são com uma maravalha (fonte 
de carbono), entrando em decomposição e após 50 a 60 dias o tecido mole está 

decomposto, encontrando-se somente os ossos, que serão incinerados 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DÖBEREINER & DUTRA, 2004 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O botulismo é uma enfermidade que ataca o sistema nervoso central causando uma 

flacidez neuromuscular generalizada, seus sinais clínicos apresentam um quadro de variação 

dependendo da quantidade de toxina ingerida pelo animal, não há cura para o botulismo, 

sendo mais indicada a vacinação dos animais.  
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É uma doença que apresenta muita importância para as criações de bovinos, visto 

que pode atingir os animais por diversas formas de transmissão, assim, levando a prejuízos 

nos tipos extensivos e intensivos de pecuária, por isso é extremamente necessário o controle 

de disseminação da doença.  
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RESUMO 

Os dermoides são lesões congênitas benignas coristomais que 
acomete geralmente o limbo e pode envolver a pálpebra, córnea, 
conjuntiva ou uma combinação dessas estruturas. É caracterizado 
pela produção de tecido epitelial em uma posição anatômica 
anormal durante a fase embrionária. A terapêutica convencional é 
a exérese cirúrgica pela técnica de ceratectomia superficial. O 
objetivo desse trabalho é relatar o caso de um cão com dermoide 
coristomal de limbo cujo tratamento designado foi a ceratectomia 
superficial associada ao flap de terceira pálpebra. Foi atendido um 
cão, da raça rottweiler, com 6 meses de idade e histórico de 
aparecimento de uma nodulação no olho esquerdo. No exame 
físico foi observado uma massa elevada e circunscrita, na região do 
limbo medial, recobrindo parcialmente a córnea do olho esquerdo, 
com características semelhantes a um dermoide. Optou-se pelo 
tratamento cirúrgico de ceratectomia superficial associado ao 
recobrimento corneano com a terceira pálpebra com o objetivo de 
favorecer o processo de cicatrização. No pós-operatório, foi 
instituído uso de colírios antibiótico e inibidor tecidual de 
metaloproteinases, além de analgésico sistêmico e utilização do 
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colar elizabetano de forma contínua. Quinze dias depois do 
procedimento cirúrgico, o paciente foi anestesiado, o flap de 
terceira pálpebra desfeito e realizado o teste de fluoresceína com 
resultado negativo, evidenciando a cicatrização completa da 
córnea. Na análise histopatológica foi observado uma amostra livre 
de malignidade com presença de tecido epitelial irregular, processo 
inflamatório granulomatoso nodular e focos de fibrose, alterações 
compatíveis com cisto dermoide. Dois meses após o procedimento 
o paciente foi reavaliado e não apresentou qualquer sinal de 
recidiva local, lesão corneana ou comprometimento visual. 
Conclui-se que apesar do caráter benigno do coristoma a exérese 
em associação com o recobrimento da terceira pálpebra é indicada, 
pois não houve recidiva, proporcionou boa cicatrização, adequada 
funcionalidade do olho e melhor qualidade de vida ao paciente. 
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Dermoids are congenital benign choristomal lesions that usually 
affect the limbus and may involve the eyelid, cornea, conjunctiva, 
or a combination of these structures. It is characterized by the 
production of epithelial tissue in an abnormal anatomical position 
during the embryonic stage. Conventional therapy is surgical 
excision using the superficial keratectomy technique. The aim of 
this paper is to report the case of a dog with limbal choristomal 
dermoid whose designated treatment was superficial keratectomy 
associated with a third eyelid flap. A 6-month-old dog, Rottweiler 
breed, with a history of appearance of a nodule in the left eye was 
treated. On physical examination, an elevated and circumscribed 
mass was observed in the medial limbus region, partially covering 
the cornea of the left eye, with characteristics similar to a dermoid. 
We opted for surgical treatment of superficial keratectomy 
associated with corneal covering with the third eyelid in order to 
favor the healing process. Postoperatively, antibiotic eye drops and 
tissue inhibitor of metalloproteinases were used, in addition to 
systemic analgesics and use of Elizabethan paste continuously. 
Fifteen days after the surgical procedure, the patient was 
anesthetized, the third eyelid flap was removed and the fluorescein 
test was performed with a negative result, showing complete 
healing of the cornea. Histopathological analysis showed a 
malignancy-free sample with the presence of irregular epithelial 
tissue, nodular granulomatous inflammatory process and fibrosis 
foci, alterations compatible with a dermoid cyst. Two months after 
the procedure, the patient was re-evaluated and did not show any 
signs of local recurrence, corneal injury or visual impairment. It is 
concluded that despite the benign character of the choristoma, 
excision in association with third eyelid coverage is indicated, as 
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there was no recurrence, it provided good healing, adequate eye 
functionality and better quality of life for the patient. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
O cisto dermoide, chamado também de coristoma ocular ou dermoide ocular, 

apresenta casuística rara em cães e pode ser de caráter congênito onde no desenvolvimento 

embrionário, é possível que algumas células cutâneas se desprendam e migrem para a córnea 

ou conjuntiva, causando assim o surgimento do cisto dermoide na superfície ocular 

(ALBULQUERQUE et al., 2012), ou de caráter hereditário, onde se recomenda que os cães 

com essa anomalia sejam retirados da reprodução (GELLAT; GILGER; KERN, 2013). Esta 

patologia pode estar presente em conjuntiva palpebral ou bulbar, em córnea, em pálpebras 

ou eventualmente em terceira pálpebra e pode acometer uni ou bilateralmente (WILCOCK 

e NJAA, 2016; MANSILLA et al., 2000).  

Algumas raças têm predisposição genética, sendo elas: Pastor Alemão, Dálmata, 

São Bernardo (GELLAT; GILGER; KERN, 2013) Rottweiler, Golden Retriever e Pinscher 

(STELMANN et al., 2012). A sua patogênese não está completamente esclarecida 

(BRUDENALL, 2007). 

Geralmente apresenta crescimento lento e os sinais clínicos vão depender da sua 

localização e da severidade de desenvolvimento, sendo que na maioria das vezes há presença 

de pelos voltados à córnea e podem levar a irritação e lesões oculares graves (SLATTER, 

2005; BRUDENALL, 2007).  

O diagnóstico é fundamentado no histórico clínico do paciente e exame 

oftalmológico detalhado e complementado por exames como citologia e histopatológico 

(KILIÇ et al., 2012). Como diagnósticos diferenciais devem ser incluídos o cisto 

epidermoide, tecido granulomatoso, papiloma e neoplasia (STELMANN et al., 2012). 

O tratamento de escolha é a remoção cirúrgica associada ou não ao recobrimento 

palpebral, para auxiliar na reepitelização da falha no epitélio (LEE et. al., 2005, 

ERDIKMEN). Recomenda-se uso de antibióticos e anti-inflamatórios tópicos, associados à 

utilização do colar Elizabetano para impedir qualquer contato com a região operada.  

O objetivo do presente trabalho é relatar o caso de um cão com 6 meses de idade, 

apresentando dermoide coristomal de limbo cujo tratamento instituído  foi a ceratectomia 

superficial associada ao flap de terceira pálpebra. 
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2 METODOLOGIA 

 
Foi atendido na clínica veterinária Bichinho Chick em Palmas/TO, um cão, da raça 

rottweiler, com 6 meses de idade e histórico de aparecimento de um nódulo no olho 

esquerdo, percebido pelo tutor, a cerca de 4 meses atrás e de crescimento lento, porém a 1 

mês notou-se crescimento relativamente rápido, mas sem causar dor e desconforto ao 

paciente. Na avaliação oftalmológica foi observado uma massa elevada e circunscrita, de 

coloração rósea, na região do limbo medial, recobrindo parcialmente a córnea do olho 

esquerdo, com características semelhantes a um dermoide (Figura 1). Foi realizado teste de 

Schirmer para avaliar quantitativamente o líquido lacrimal  e teste de floresceína para avaliar 

a presença ou ausência de úlcera de córnea, ambos apresentaram resultados normais.  

 

Figura 1 - Cisto dermoide em região limboescleral aos 2 meses (esquerda) e aos 6 meses de 
idade (direita) 

 

 
Fonte: autores 

 

Optou-se pelo tratamento cirúrgico de exérese da nodulação pela técnica de 

ceratectomia superficial devido ao crescimento rápido apresentado, necessidade de avaliação 

histopatológica da massa, bem como pelo incômodo manifestado pelo tutor com o 

crescimento da lesão. A técnica foi associada ao recobrimento corneano com a terceira 

pálpebra afim de favorecer o precesso de cicatrização da córnea e por se tratar de uma técnica 

relativamente simples, de baixo custo e de fácil execução. 
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Para a realização do procedimento cirúrgico o paciente foi devidamente preparado 

e mantido sob anestesia geral associada com bloqueio local retrobulbar, visando melhor 

analgesia e manutenção do globo ocular centralizado. A antissepsia da superfície ocular foi 

realizada com solução de iodopovidona a 0,5% diluída em solução salina estéril, as pálpebras 

afastadas com auxílio de um blefarostato e o globo ocular mantido tracionado pela fixação 

de pontos de arrimo na conjuntiva bulbar (Figura 2). 

 
Figura 2 - Posicionamento cirúrgico usando blefarostato e pontos de arrimo para 

realização de ceratectomia superficial 
 

 

Fonte: autores 

 
A cirurgia foi iniciada com uma incisão corneana circular envolvendo toda a lesão, 

passando pela região limbo corneoescleral. Na sequência, a borda lamelar anterior da córnea 

foi sustentada por uma pinça, o instrumental dissecador introduzido paralelo a ela, 

permitindo a ressecção do dermoide pela separação das camadas superficial e profunda da 

córnea. Após a exérese, a superfície ocular foi lavada com solução salina estéril aquecida e, 

como um suporte cirúrgico à lesão corneana, foi realizado o recobrimento do olho com a 

terceira pálpebra, sendo essa fixada à conjuntiva bulbar do canto lateral do olho com fio 

monofilamentar inabsorvível, com o objetivo de favorecer o processo de cicatrização (Figura 

3, 4 e 5). 
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Figura 3 - Delimitação do cisto em região limboescleral 

 

Fonte: autores 

 

Figura 4 - Incisão na córnea para retirada do cisto 

 

Fonte: autores 
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Figura 5 - Pós operatório imediato, cisto limboescleral completamente removido 

 

Fonte: autores 

 

Como suporte clínico pós-operatório, foi instituído uso de colírios antibiótico e 

inibidor tecidual de metaloproteinases, além de analgésico sistêmico e utilização do colar 

elizabetano de forma contínua. Quinze dias depois do procedimento cirúrgico, após o tutor 

negar manifestação de desconforto pelo paciente, este foi anestesiado, o flap de terceira 

pálpebra desfeito e realizado o teste de fluoresceína com resultado negativo, evidenciando a 

cicatrização completa da córnea, porém com discreto edema e hiperemia conjuntival, que 

foram associados ao flap (Figura 6). 
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Figura 6 - Aspecto do olho após a retirada do flap de terceira pálpebra aos 15 dias de pós 
operatório, sem fluoresceína (esquerda) e com fluoresceína (direita) 

 

 

Fonte: autores 

 
Após completa cicatrização da úlcera causada pela ceratectomia e com o objetivo 

de melhorar a transparência corneana foi prescrito colírio de acetato de prednisolona 1,0% a 

cada 8 horas durante 15 dias. 

Aos 45 dias de pós operatório o paciente retornou para reavaliação oftalmológica 

sendo observado redução do tecido cicatricial que recobria a córnea e ausência do edema e 

hiperemia conjuntival apresentada anteriormente (Figura 7). 

 
Figura 7 - Córnea e esclera cicatrizadas aos 45 dias de pós operatório 

 

Fonte: autores 
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O paciente foi reavaliado após 60 dias do procedimento e não apresentou qualquer 

sinal de recidiva local, desconforto, lesão corneana ou comprometimento visual (Figura 8).  

 
Figura 8 - Paciente sem sinais de reicidivas, dor ou desconforto 

 

Fonte: autores 

 

O tecido excisado foi encaminhado para análise histopatológica que revelou uma 

amostra livre de malignidade com presença de tecido epitelial irregular, processo inflamatório 

granulomatoso nodular e focos de fibrose, alterações compatíveis com cisto dermoide. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
De acodo com Maggs et al. (2013) o cisto demoide ocular pode circundar 

conjuntiva, terceira pálpebra, margem palpebral, limbo, córnea ou uma combinação dessas 

estruturas. Weber; Van Hoven, (1990) e Slatter, (2005) o coristoma congênito benigno é raro 

nas pálpebras e na terceira pálpebra, em contrapartida Gellat; Gilger; Kern, (2013) relatam 

que esta afecção ocorre mais comumente na região do limbo o que está de acordo com  caso 

apresentado, por se tratar de um coristoma limboescleral. Quanto a localização do coristoma 

no limbo, Gellat; Gilger; Kern, (2013) descreve que o posicionamento mais comum é na 

região temporal, porém, no relato em questão, foi notado o coristoma na região medial do 

limbo. 
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Maggs et al., 2013; Stelmann et al., (2012) e Gross; Ihrke; Walder (1992) descrevem 

que o dermoide ocular é diagnosticado em animais jovens e que geralmente apresenta 

crescimento lento, fato que condiz com o presente relato, onde o paciente apresentou 

histórico de crescimento lento de uma massa elevada e circunscrita, na região do limbo 

medial, recobrindo parcialmente a córnea do olho esquerdo sendo observado inicialmente, 

pelo tutor, aos 60 dias de vida, porém o mesmo apresentou crescimento rápido nos últimos 

30 dias. 

Na  avaliação oftalmológica do caso relatado foi realizado teste de Schirmer e de 

floresceína, a literatura descreve que para o diagnóstico inicial do cisto dermoide é primordial 

a realização destes exames oftamológicos (MANSILLA et al., 2000; DIAS et al., 2014). De 

acordo com Gellat; Gilger; Kern, (2013) outros exames oftamológicos complementares 

como biomicroscopia, ultrassom de alta frequência, microscopia confocal ou tomografia 

determinam o grau da lesão e auxíliam no planejamento cirúrgico. 

O tratamento de eleição do coristoma benigno é a excisão cirúrgica, com o objetivo 

de remover o tecido anômalo e melhorar a estética do paciente, sendo este um método de 

baixo custo, e relativamente seguro (MUDASIR et al. 2012; PARRAH et al. 2013). Gellat; 

Gilger; Kern, (2013) descreve que a ceratectomia superficial é a cirurgia mais convencional e 

necessita da utilização de instrumentais microcirúrgios específicos que auxiliam na realização 

de um procedimento com mais precisão para a extração do tecido corneano podendo refletir 

em um melhor resultado clínico. O mesmo autor menciona, ainda, a utilização de dióxido de 

carbono ou ablação por laser de excímero na intervenção cirúrgica de ceratectomia. 

A principal complicação cirúrgica após a ceratectomia superficial é a perfuração da 

córnea, o que pode levar à infecção local, dificuldade de cicatrização, opacidade de córnea e 

interferência na visão (OBER et al. 2009; KALPRAVIDH et al. 2009). O procedimento 

cirúrgico deve ser realizado somente após os 3 meses de vida do paciente, visando maior 

maturidade do sistema imune e hepatobiliar do mesmo (MANSILLA et al., 2000; OBER et 

al., 2009), o que corrobora com esse relato visto que o paciente tinha 6 meses de idade 

quando foi realizada a ceratectomia. 

O recobrimento da ferida cirúrgica com a terceira pálpebra atrapalha a visualização 

da recuperação cicatricial do olho segundo LEDBETTER; e GILGER (2013), porém 

(KALPRAVIDH et al., 2009; GELLAT; GILGER; KERN, 2013)  afirmaram que o 

recobrimento com a terceira pálpebra ou enxerto de membrana amniótica após a 

ceratectomia facilita a epitelização corneal, pode previnir a perfuração e pode promever a 

cura dentro de uma semana. Autores descrevem também que a utilização de membrana 
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amniótica após a remoção do cisto dermoide em sete cães não provocou rejeição do enxerto 

em nenhum dos animais e que ocorreu uma maior translucidez da córnea com uma ótima 

cicatrização pela diminuição da inflamação e vascularização (KALPRAVIDH et al., 2009). 

Nesse caso, a técnica de recobrimento com a terceira pálpebra proporcionou uma 

cicatrização completa da córnea após 15 dias do procedimento cirúrgico, sendo uma 

alternativa eficaz, simples e menos onerosa que o uso de membrana aminiótica.  

Segundo Fossum as úlceras de córnea não devem ser tratadas com corticoiteroides 

sistêmicos ou tópicos, ja que estes fármacos suprimem o sistema imune local e potencializam 

a infecção. No caso descrito optou-se pela não utilização de colírio antiinflamatório no pós-

operatório imediato sendo instituído uso de colírio antibiótico e inibidor tecidual de 

metaloproteinases, além de analgésico sistêmico e utilização do colar elizabetano de forma 

contínua conforme Ober et al, (2009). Autores preconizam que reavaliações contínuas após 

a ceratectomia para o acompanhamento da cicatrização com aplicações de corante de 

fluoresceína na ferida cirúrgica pode previnir complicações (GELLAT; GILGER; KERN, 

2013). O uso de corticóides tópicos diminui a vascularização, a cicatriz e a pigmentação, 

contribuindo para melhora da transparência da córnea (LEE et al, 2005; SLATTER, 2005). 

Contudo, só devem ser administrados em pacientes negativos para úlcera de córnea após o 

teste de fluoresceína (SLATTER, 2005; DIETRICH, 2007). No relato em questão optou-se 

pela utilização de corticóide tópico após teste de fluoresceína negativo para úlcera de córnea 

após 15 dias de pós operatório, em acordo com as recomendações dos autores. 

No exame histopatológico geralmente são observadas glândulas sebáceas, 

sudoríparas e tecido adiposo (HORIKIRI et al., 1994; BALLAND et al., 2015). No caso 

descrito ouve presença de tecido epitelial irregular, processo inflamatório granulomatoso 

nodular e focos de fibrose. 

 

4 CONCLUSÕES 

 
Conclui-se que apesar do caráter benigno do coristoma a cirurgia é indicada pois, 

quando bem executada, não cursa com recidiva, além disso o recobrimento com a terceira 

pálpebra associada à técnica, foi eficiente por proporcionar boa cicatrização, adequada 

funcionalidade do olho e melhor qualidade de vida ao paciente. 
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