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APRESENTAÇÃO 

 

A Saúde é uma área muito ampla, envolvendo diferentes profissionais, âmbitos de 

trabalho e pontos de vista. Adota-se com frequência o termo saúde única que relaciona a 

saúde do paciente ou ser humano à saúde animal e ao meio ambiente.  

Esta obra reúne diversos estudos na grande área da saúde, ressaltando sua inter e 

multidisciplinaridade. Estudos em saúde pública, em saúde do idoso, em ética e atuação 

profissional do enfermeiro e do médico foram abordados neste terceiro volume.  

No entanto, ainda há muito a se descobrir sobre o ser humano e suas interações 

interpessoais e com o meio ambiente. Portanto este E-book se traduz em uma amostra de 

estudos em saúde em suas múltiplas faces.  

 

Boa leitura!  

 
Lidia Rocha de Oliveira  

José Erivelton de Souza Maciel Ferreira 
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RESUMO 

As anomalias congênitas podem ser causadas por fatores genéticos ou por 
agentes teratogênicos durante a gestação, tais como irradiação, toxinas, agentes 
químicos, doenças infecciosas, influências mecânicas, fármacos administrados à 
mãe, nutrição (excesso de vitamina A e D). As doenças podem, na maioria dos 
casos, gerar consideráveis perdas, como abortos, retardo de crescimento 
intrauterino, malformações e deficiências. Contudo, muitas malformações 
podem ocorrer esporadicamente sem que haja envolvimento de uma causa 
específica. O presente trabalho descreve as malformações e distúrbios 
congênitos craniais de neonatos caninos, buscando caracterizar os aspectos 
clínico patológicos e uma melhor compreensão destas alterações, uma vez que 
não são frequentemente observadas. A fissura craniofacial é considerada uma 
anomalia congênita rara de etiologia desconhecida, sua localização é geralmente 
em determinadas linhas das pálpebras, sobrancelhas, narinas, lábios e maxilas, 
atingindo partes moles e ósseas. A fissura da fenda palatina pode ser primária 
(queilosquise) ou secundária, podendo se apresentar de forma isolada ou 
associada a anomalias do palato secundário. A macroglossia é caracterizada pelo 
superdimensionamento da língua a anoftalmia pela ausência da órbita ocular, e 
a craniósquise é caracterizada pela malformação do crânio decorrente da falta de 
ossificação da linha média, resultando numa comunicação direta entre a meninge 
e a pele.  

  

  

 

 
ASPECTS OF TOXOPLASMOSIS AND TRYPANOSOMISIS IN 
ANIMALS AND YOUR IMPORTANCE IN ONE HEALTH  

 
 
ABSTRACT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  

One health  

Zoonosis 

Toxoplasma, 

Trypanossoma 

 
Anthropogenic actions on the environment have caused changes in ecosystems 
that favor the emergence and transmission of diseases. Thus, the concept of 
unique health is fundamental in approaching this issue, as it involves the 
integration of human, animal and environmental health, aiming at the prevention 
and control of zoonoses. In this context, toxoplasmosis and trypanosomiasis are 
diseases of unique importance to health, given that they can be controlled by 
adopting basic sanitary measures. The objective of this work was to carry out a 
literary review about aspects of toxoplasmosis and trypanosomiasis in animals 
and their importance in unique health. It is known that different species of 
animals adapted to anthropic areas can be competent and increase the 
transmission of diseases to rarer species, it is necessary to adopt measures aimed 
at “One Health”, so that in this way the reduction of the occurrence of diseases 
such as toxoplasmosis and trypanosomiasis do not cause damage to human and 
animal health, thus ensuring the well-being and quality of life, especially for the 
most needy population. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O termo “Saúde Única” é definido como a associação entre a saúde humana, animal 

e ambiental, com o objetivo de alcançar a qualidade destes três elementos na esfera local, 

nacional e global. Assim, é imprescindível o empenho coletivo de médicos veterinários, 
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médicos e demais profissionais da área da saúde (AMERICAN VETERINARY MEDICAL 

ASSOCIATION, 2016). 

O Brasil possui uma fauna silvestre diversa, que por sua vez apresenta elevada 

multiplicidade de microrganismos, sendo alguns destes considerados agentes etiológicos de 

doenças que comprometem a saúde humana e animal. As ações antropológicas que alteram 

o meio ambiente ocasionam mudanças climáticas e redução da biodiversidade, fatores que 

contribuem para o surgimento de doenças oriundas de animais silvestres. Um exemplo disto 

são as doenças de caráter infeccioso, que apresentam maior incidência em regiões com 

temperaturas elevadas (ARTAXO, 2020). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2020), zoonoses são doenças 

infecciosas transmitidas por animais silvestres ou domésticos aos seres humanos e o aumento 

da sua ocorrência é causada pela relação entre o homem e a fauna silvestre. Desse modo, a 

preservação e manutenção dos ecossistemas em equilíbrio, são fundamentais para o controle 

de doenças zoonóticas e de infecções transmitidas por vetores (ARTAXO, 2020). 

A toxoplasmose e a tripanossomíase são doenças infecciosas causadas pelos 

protozoários Toxoplasma gondii e Trypanosoma cruzi, respectivamente. A infecção por T. gondii 

ocorre por meio da ingestão de oocistos esporulados na água e em alimentos contaminados. 

Enquanto a contaminação por T. cruzi ocorre, principalmente, através das fezes do inseto 

hematófago conhecido popularmente como barbeiro e consiste em dos maiores problemas 

de saúde pública no Brasil (FERREIRA et al., 2020). 

Uma vez que a ações antrópicas têm ocasionado mudanças climáticas, que 

influenciam a cadeia epidemiológica de transmissão de alguns parasitos, objetivou-se com 

este trabalho realizar uma revisão literária dos aspectos da toxoplasmose e tripanossomíase 

em animais e sua importância em saúde única.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Saúde Única 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal, o conceito de Saúde 

Única envolve a integração entre a saúde humana, animal e ambiental, através da adoção de 

políticas públicas que tenham o objetivo de prevenção e de controle de enfermidades a nível 

local, regional e global (OIE, 2019). 
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A ação antrópica no meio ambiente tem influenciado diretamente a saúde humana 

e animal, visto que ocasionam mudanças ambientais que implicam na alteração do equilíbrio 

do ecossistema, promovendo a dispersão de doenças que muitas vezes são de grande impacto 

na saúde pública. A transmissão acidental de doenças de origem zoonótica ocorre 

comumente através de vetores invertebrados, como carrapatos, pulgas, mosquitos e moscas 

(SILVA et al., 2017; CAMPOS et al., 2018; OMS, 2020).  

O Brasil possui uma fauna silvestre rica em diversidade, porém, esta riqueza está 

sendo ameaçada por uma verdadeira exploração predatória. O desmatamento das florestas, 

a poluição das águas, o comércio ilegal de animais e a caça predatória, são fatores que vêm 

exterminando muitos mamíferos silvestres e diminuindo a riqueza da fauna. Além disso, a 

expansão dos centros urbanos, principalmente em áreas não desenvolvidas, favorece a 

interface silvestres-urbano e/ou urbano-peri-urbano-silvestre entre diferentes espécies de 

animais que propicia o aumento de morbidade e mortalidade de diferentes doenças, 

particularmente as infecto-parasitárias (MARCHINI et al., 2011; ALLEN et al., 2016). 

Segundo Martins (2020), aproximadamente 70% das infecções que acometem o ser 

humano são de origem zoonótica. Neste contexto, sabe-se que diferentes espécies de animais 

adaptados a áreas antropizadas podem ser competentes e aumentar a transmissão de doenças 

para espécies mais raras. Embora a prevalência de doenças na vida silvestre tenda a ser maior 

em paisagens antropizadas, os efeitos de mudanças antrópicas na paisagem na ocorrência de 

doenças ainda são pouco conhecidos (BREARLEY et al., 2011). 

 

2.2 Toxoplasma gondii  

 T. gondii é o agente etiológico da toxoplasmose, uma zoonose parasitária de 

distribuição cosmopolita, que afeta praticamente todos os animais endotérmicos, inclusive o 

homem, sendo classificado taxonomicamente no Reino Protista, Filo Protozoa, Classe 

Aplicomplexa, Ordem Eucoccidiida, Família Sarcocystiidae e Gênero Toxoplasma (DUBEY 

e BEATTIE, 1988). 

No que se diz respeito a biologia do T. gondii, este ocorre nos felídeos (hospedeiros 

definitivos) e nos hospedeiros intermediários, que estão relacionados a reprodução sexuada 

e assexuada. Desta forma, os felídeos são os hospedeiros definitivos mais importante, pois 

são capazes de eliminar oocistos nas fezes, podendo contaminar o ambiente (BLACK e 

BOOTHROYD, 2000; MENEZES, 2011). 

Os hospedeiros intermediários se infectam ao ingerir alimentos ou água 

contaminados com oocistos esporulados (Figura 1), assim, ocorre a liberação dos 
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esporozoítos no intestino, chegando a diversos órgãos na forma de trofozóitos. Nestes 

órgãos, ocorre uma rápida multiplicação, se desenvolvendo em taquizoítos, caracterizando a 

fase aguda da doença (BOWMAN et al., 2010). 

Nos hospedeiros intermediários, a reprodução do parasito se dá de forma 

assexuada, em todo o organismo, produzindo cistos teciduais. Em resposta ao sistema imune 

desses hospedeiros, a multiplicação torna-se mais lenta e os taquizoítos são chamados de 

bradizoítos, definindo a fase crônica da toxoplasmose. Os felídeos ao ingerir tecidos com 

cistos se infectam novamente (MENEZES, 2011). 

Em Pernambuco, Santos (2015) ao avaliar 20 C. thous provenientes da Região 

Metropolitana de Recife e Petrolina observou que 20% dos animais apresentaram anticorpos 

IgG anti-T. gondii. Na Ilha de Fernando de Noronha, T. gondii já foi detectado em amostras 

biológicas de animais silvestres, sinantrópicos e domésticos a saber: Bos taurus, Bubulcus ibis, 

Canis familiaris, Capra hircus, Equus caballus, Felis catus, Gallus domesticus, Ovis aries, Rattus norvegicus 

e Rattus rattus (COSTA et al., 2012; SILVA et al., 2017).  

É importante destacar que o curso da toxoplasmose é variável dentre as espécies de 

animais, por exemplo alguns animais silvestres como os saguis (Callithrix sp.) são 

extremamente susceptíveis a doença e podem vir a óbito em até 11 dias após o contato inicial 

com o agente (CASAGRANDE et al., 2013).  

 

Figura 1. Representação do ciclo biológico de transmissão do Toxoplasma gondii. 

Fonte: Adaptado de Cerutti et al. (2020). 
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Embora, normalmente os sinais clínicos da toxoplasmose são determinados pelo 

local e pela extensão dos danos ao (s) órgão (s) envolvido (s). Assim, os sintomas mais 

frequentes incluem a depressão, anorexia, febre seguida por hipotermia, efusão peritoneal, 

icterícia e dispneia (ÁVILA, 2009). Lappin (2004) acrescenta que a infecção pelo T. gondii 

pode causar ainda hiperestesia muscular, perda de peso, convulsões, ataxia, diarreia e uveíte 

em felídeos. Barr (2003) acrescenta sinais neurológicos como convulsões, tremores, 

paresia/paralisia e déficits de nervos cranianos a hospedeiros infectados pelo agente. 

No que se refere ao diagnóstico do T. gondii os testes sorológicos, moleculares e 

isolamento do protozoário são recomendados. Entretanto, como os sinais clínicos da 

toxoplasmose animal podem ser inespecíficos e comuns a outras enfermidades, a detecção 

de anticorpos anti-T. gondii pode ser uma boa ferramenta no diagnóstico dessa zoonose, 

sendo o Teste de Aglutinação Direta Modificada (MAT), Reação de Imunofluorescência 

Indireta (RIFI) e Ensaio de Imunoadsorção Enzimática (ELISA) capazes de detectar 

anticorpos IgG e IgM. E as técnicas de moleculares, como a Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) útil para a identificação do agente infeccioso em tecidos e secreções (DUBEY, 1993; 

DUBEY, 2010). 

A toxoplasmose é uma protozoonose de distribuição mundial, que em termos de 

saúde pública é uma das principais causadoras de alterações neonatais em gestantes, e 

encefalites em pacientes HIV (LAPPIN, 2004). Estimando-se que pelo menos um terço da 

população humana global esteja cronicamente infectada pelo parasito (TENTER et al., 

2000).  

 

2.3 Trypanosoma cruzi  

Conhecido como agente etiológico da Doença de Chagas, T. cruzi é um protozoário 

hemoflagelado pertencente ao Filo Sarcomastigophora, Classe Zoomastigophora, ordem 

Kinetoplastida, Família Typanosomatidae e ao Gênero Trypanosoma, que infecta uma 

variedade de espécies de mamíferos na natureza, tendo como vetores mais de 130 espécies 

de triatomíneos, dentre os mais conhecidos detacam-se Triatoma infestans, Panstrongylus megistus, 

T. brasiliensis, T. pseudomaculata e T. sordida (GARCIA et al., 2007).  

Durante muito tempo, T. cruzi foi considerado um agente parasitário exclusivo de 

animais silvestres, sendo transmitido naturalmente entre animais e triatomíneos. Entretanto, 

sabe-se que essa doença parasitária se transformou em um importante antropozoonose com 
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a invasão do homem no ambiente natural e adaptação dos vetores ao ambiente urbano, 

tornando-se em um problema de saúde pública (COURA e DIAS, 2009).   

O ciclo de transmissão se inicia quando o triatomíneo, ao se alimentar do sangue 

do hospedeiro vertebrado, elimina, em suas fezes e urina, formas tripomastigotas 

metacíclicas, as quais através de mucosas ou do ferimento na pele ganham a circulação 

sanguínea do hospedeiro vertebrado. O parasito é fagocitado por macrófagos e assim se 

transforma na forma amastigota, onde no interior das células se multiplicam por divisão 

binária, e em seguida se transformam em tripomastigotas que rompem as células e se 

disseminam pela corrente sanguínea. Se o animal infectado for picado novamente por um 

triatomíneo, os parasitos em seu sangue serão transmitidos ao inseto (LAZZARI, 2014; MS, 

2017). 

Figura 2. Representação do ciclo biológico de transmissão do Trypanosoma cruzi.

 

Fonte: Adaptado de Esch e Petersen (2013). 

 

Em estudos realizados em parques nacionais, os três principais fatores que estão 

modulando o ciclo de transmissão do T. cruzi entre pequenos mamíferos, são: I) perda de 

biodiversidade; II) aumento da abundância de marsupiais; III) e variação sazonal. Sugerindo 

que estes mesmos fatores devam influenciar a infecção pelo parasito em mamíferos de médio 

porte (como o cachorro-do-mato) e os de grande porte, em outras regiões do país (SOLÍS-

FRANCO et al., 1997). 
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Figura 3. Exemplos de sinal de Romaña com graus variáveis de edema palpebral. 

 

Fonte: Anis Rassi Júnior (2013). 

No sudeste do Brasil, Zetun et al. (2014) ao avaliarem amostras sanguíneas de 

Akodon spp., Callomys venustus, Conepatus chinga, Chaetophractus vellerosus, Desmodus 

rotundus, Didelphis albiventris, Felis geoffroyi Monodelphis dimidiata, Oligoryzomys spp. e Tolypeutes 

matacus, concluíram que apenas os didelfídeos estavam participando do ciclo do T. cruzi.  De 

forma semelhante, em Pernambuco D. albiventris participam da cadeia epidemiológica deste 

protozoário (SANDES, 2014). 

Quanto ao quirópteros, mais de 10 espécies são listadas como hospedeiros dos 

tripanossomatídeos, dentre estes o T. cruzi, destacando-se os de morcegos das espécies: 

Artibeus lituratus, Artibeus planirostris, Carollia perspicillata, Chiroderma doriae, Chiroderma villosum, 

Desmodus rotundus, Diphylla ecaudata, Glossophaga soricina, Lasiurus blossevillii, Myotis nigricans, 

Myotis riparius, Phyllostomus hastatus, Platyrrhinus lineatus e Sturnira lilium (LOURENÇO, 2016). 

Interessantemente, é importante destacar que algumas espécies animais quando 

infectadas por T. cruzi podem apresentar quadro clínico de encefalite, miocardite ou 

cardiomiopatia que se desenvolve em conseqüência do dano causado pelo parasito às células 

do miocárdio ou reações imunomediadas. Além de febre, adenomegalia, 

hepatoesplenomegalia, conjuntivite, meningoencefalite, fraqueza, intolerância à exercícios, 

síncope e morte súbita (TILLEY e SMITH, 2003; NELSON e COUTO, 2006). 

Quanto ao diagnóstico da tripanossomíase, se recomenda utilizar métodos 

parasitológicos, sorológicos e moleculares para confirmação da doença tanto na fase aguda 

como na crônica. O exame parasitológico direto é a técnica “padrão ouro” para diagnóstico 

por meio da pesquisa a fresco de tripanossomatídeos (gota espessa), o método de 

concentração (Strout, microhematócrito ou capa leucocitária), e estiraço sanguíneo. A 
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Detecção de anticorpos anti-T. cruzi da classe IgM e/ou IgG, são utilizados o ensaio 

Imunoenzimático, Imunofluorescência Indireta ou Hemaglutinação Indireta (FERNADES 

e CHIARI, 1990; LOURDES, 2013).  

A prova de quimioluminescência também permite a identificação de anticorpos da 

classe IgG. Embora a técnica ainda não é reconhecida pelo Ministério da Saúde. Já a PCR 

tem sido a utilizado na detecção de DNA de T. cruzi em animais assintomáticos (MS, 2013; 

SANDEZ, 2014). 

Um dos exemplos clássicos de animais sentinelas são as aves, pois quando seus 

habitats começam a sofrer alterações antrópicas surge um desequilíbrio nas relações parasito-

hospedeiro, alterações na estrutura da comunidade de vetores, assim como na dispersão dos 

parasitos, aumentando assim no número de doenças infecciosas causadas principalmente por 

protozoários (LOBATO, 2012).  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabe-se que diferentes espécies de animais adaptados a áreas antropizadas podem 

ser competentes e aumentar a transmissão de doenças para espécies mais raras. Embora a 

prevalência de doenças na vida silvestre tenda a ser maior em paisagens antropizadas, os 

efeitos de mudanças antrópicas na paisagem na ocorrência de doenças ainda são pouco 

conhecidos. Portanto, faz-se necessária a adoção de medidas voltadas a “Saúde Única”, de 

modo a garantir que doenças como a toxoplasmose e tripanossomíase não causem danos à 

saúde humana e animal, garantindo assim o bem-estar e qualidade de vida principalmente à 

população mais carente. 
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RESUMO 

Devido a intensificação das atividades antrópicas nos habitats selvagens da 
natureza para abastecer a necessidade humana, houve o favorecimento do 
aparecimento de doenças tropicais nos meios urbanos. Diante disso, parasitoses 
tropicais transmitidas por vetores invertebrados tem se concentrado nos últimos 
anos nos centros urbanos e rurais. Pertencente a esse grupo a Leishmaniose, 
transmitida pelo vetor flebotomíneo infectado do gênero Lutzomyia sp., é uma 
importante enfermidade infecciosa de importância na saúde pública por não só 
se restringir a animais selvagens como mamíferos silvestres, mas também por 
parasitar animais domésticos, em especial o cão, e por ter aspecto zoonótico, 
infectando também o ser humano. Por ser uma doença com temática 
preocupante na saúde mundial, o presente estudo busca, por meio de um 
levantamento bibliográfico, revisar aspectos importantes acerca desta parasitose, 
bem como avaliar a importância da participação do cão doméstico (C. familiaris) 
na manutenção e expansão do ciclo da leishmaniose, a fim de contribuir para o 
esclarecimento de dúvidas e em seguida para o seu combate 
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Due to the intensification of anthropic activities in the wild habitats of nature to 
supply human needs, there was a favoring of the appearance of tropical diseases 
in urban areas. In view of this, tropical parasites transmitted by invertebrate 
vectors have been concentrated in recent years in urban and rural centers. 
Belonging to this group, Leishmaniasis, transmitted by the infected sandfly 
vector of the genus Lutzomyia spp., is an important infectious disease of public 
health importance because it is not only restricted to wild animals such as wild 
mammals, but also because it parasitizes domestic animals, especially dogs, and 
because it has a zoonotic aspect, also infecting humans. Because it is a disease 
with a worrying theme in world health, the present study seeks, through a 
bibliographical survey, to review important aspects about this parasitosis, as well 
as to evaluate the importance of the participation of domestic dog (C. familias) 
in the maintenance and expansion of the leishmaniasis cycle, in order to 
contribute to the clarification of doubts and then to their combat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Multiplicidade das Ciências da Saúde, Volume 3 

 

  
 

21 

1 INTRODUÇÃO 

 

As atividades antrópicas de influência no crescimento populacional humano, 

incentivado por ações de urbanização e de produção agrária, são umas das principais causas 

que tem provocado fomentação da distribuição de doenças tropicais nos meios urbanos e 

rurais, se tornando consequências de alterações ambientais e destruição dos seus respectivos 

habitats (ANDRADE, 2012). 

Não muito distante, a leishmaniose, vulgo calazar, é uma enfermidade infecciosa 

grave de origem europeia, de importância na saúde pública, que acomete tanto humanos 

como mamíferos silvestres e domésticos (SILVA, 2019; DANTAS-TORRES, 2007; 

PAPADOGIANNAKIS e KOUTINAS, 2015). Possui alerta no quesito epidemiológico 

mundial por se tratar de uma zoonose de ampla distribuição geográfica desde regiões 

tropicais até temperadas, sendo a terceira doença transmitida por vetores mais importantes 

em humanos (AHUIR-BARAJA, 2021; SILVA, 2019). 

A Leishmania atualmente está presente na maioria dos continentes, possuindo o cão 

como principal reservatório natural em áreas com alta endemiologia.  Por mais que o animal 

não expresse sinais característicos da leishmaniose, ainda sim tem a capacidade de infectar o 

vetor e dar início a marcos de novos ciclos (SILVA, 2007; DEANE, 1956; ABBIATI, 2019). 

Dessa forma, por ser considerada uma doença negligenciada, a LCan é uma zoonose 

de importância na saúde pública, tornando-se imprescindível à realização de estudos 

epidemiológicos sobre diferentes localidades, para entender a disseminação entre as espécies 

animal e humana (CAMPOS et al., 2017; BURZA et al., 2018; MACHADO et al., 2020). 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ETIOLOGIA E EPIDEMIOLOGIA 

 

A leishmaniose é uma doença de origem parasitária, sendo um protozoário 

pertencente a família Trypanosomatidae e gênero Leishmania spp., responsável por provocar 

enfermidades de quadros cutâneo (LC), visceral (LV), ocular e mucocutânea (LMC) em seus 

hospedeiros (WHO, 2020; REGUERA et al., 2016; SERAFIM et al., 2020). 
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Diversas espécies de Leishmania já foram identificadas no Brasil, sendo a Leishmania 

infantum e L. chagasi (infantum) os principais agentes parasitários responsáveis por provocar a 

LCan em países do Novo e Velho mundo (REGUERA et al., 2016; SERAFIM et al., 2020).  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 92 países são 

considerados endêmicos para essa zoonose, sendo registrados cerca de 30.000 e mais de 1 

milhão de novos casos da LC e LV, respectivamente (MIGNOT et al.,2021; WHO, 2020). 

Anualmente centenas de casos de LC e LV são registrados no Brasil, principalmente nas 

regiões Nordeste e Norte, com maior índice entre homens com faixa etária entre 20 a 49 

anos (MS, 2021). 

No Brasil, foram registrados no período de 2001 a 2017, 53.715 casos humanos da 

leishmaniose visceral, com os principais índices de registros nas regiões Nordeste, Sudeste e 

Centro-Oeste, principalmente em áreas de vulnerabilidade socioeconômica (p.ex.: áreas 

rurais, periurbanas e centrais) (AZEVEDO et al., 2019; MARCHI et al., 2019).  

Nos habitats selvagens e em ambientes urbanos, os mamíferos silvestres e os cães, 

respectivamente, são considerados os principais reservatórios da leishmaniose, infectados 

após o contato com o vetor flebotomíneo fêmea, pertencente ao gênero Lutzomyia sp. 

(DANTAS-TORRES, 2007; PAPADOGIANNAKIS e KOUTINAS, 2015; MOKNI, 

2019).  

  

2.2 TRANSMISSÃO E CICLO BIOLÓGICO 

 

Inicialmente, a infecção ocorre de forma natural após a realização do repasto 

sanguíneo por um flebotomíneo fêmea infectado, do gênero Lutzomyia sp., com as formas 

promastigotas armazenadas em seu intestino. (MOKNI, 2019) 

Após isso, as formas do protozoário são inoculadas no hospedeiro vertebrado 

(humano ou cão), que posteriormente será fagocitado por macrófagos, que em seguida irá se 

multiplicar ativamente por divisão binária e transformar-se na forma amastigota, onde o 

período de incubação do protozoário em cães para completar o ciclo biológico pode durar 3 

– 7 meses ou até anos (REIS et al., 2013; LIMA et al., 2019; MOKNI, 2019; MOSHFE et 

al., 2009; ESTEVA et al., 2017). 

As formas amastigotas são liberadas na corrente sanguínea do hospedeiro 

vertebrado, podendo também estar presente em diferentes tipos de células e/ou órgãos 

(REIS et al., 2013; LIMA et al., 2019). Com isso, o ciclo reinicia com a infecção de novos 



Multiplicidade das Ciências da Saúde, Volume 3 

 

  
 

23 

flebotomíneos com a inoculação das formas amastigotas, durante o repasto sanguíneo em 

uma vítima infectada (SUNTER; GULL, 2017; SERAFIM et al., 2019). 

A presença de reservatórios, como é o caso dos cães, tem importância na cadeia de 

transmissão zoonótica da Leishmania por permitir a transmissão do protozoário através dos 

vetores flebotomíneos para a espécie humana (CAMPOS et al., 2017; ALMEIDA et al., 

2021). 

Além da transmissão por inoculação vetorial pelo flebotomínio, estudos 

demonstram a capacidade de transmissão venérea e transplacentária (SILVA et al., 2009; 

BOGGIATTO et al., 2011; TURCHETTI et al., 2014). 

Por possuir ciclo heteróxeno, o protozoário pode possuir como reservatórios 

espécies vertebradas e invertebradas, a exemplo de insetos vetores flebotomíneos, animais 

domésticos, silvestres e humanos (SUNTER; GULL, 2017; MOKNI, 2019; ALMEIDA et 

al., 2020). 

 

Figura 1. Ciclo biológico e de transmissão do protozoário Leishmania sp. em cão, 

humano e flebotomíneo.  

Fonte: Esch e Petersen (2013). 
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2.3 SINAIS CLÍNICOS 

 

Variados sinais clínicos podem surgir em decorrência da LCan como: 

linfadenomegalia, dermatites em pele, lesões cutâneas difusa ou simétricas, emagrecimento, 

anorexia, febre, epistaxe, alterações oculares e/ou renal, em casos mais grave da doença 

(CACHEIRO-LLAGUNO et al., 2021; SILVA et al., 2021).  

 Outros sinais inespecíficos são observados, a exemplo da hiperqueratose e 

descamação de pele, alopecia periocular ou multifocal, lesões em ponta de orelha, eczema 

em focinho, pelos opacos e paroníquia. Alterações neurológicas, hepatomegalia, 

esplenomegalia e paresia em membros posteriores, são manifestações também observadas 

(GHARBI et al., 2015; GIANNUZZI et al., 2017). 

 
Quadro 1. Estágios dá doença relacionada aos sinais clínicos 

Grau de 

severidade 

Sinais clínicos Referencias 

Estágio I 

(Doença Leve) 

Linfadenomegalia; dermatites papular Cacheiro-

Llaguno et al. (2021) 

 

Estágio II 

(Doença Moderada) 

Lesões cutâneas difusas e simétricas 

(dermatite esfoliativa, úlcera em 14 plano nasal e 

coxins); onicogrifose; proeminência óssea; 

anorexia; perda de peso; epistaxe; febre 

Cacheiro-

Llaguno et al. (2021) 
 

Estágio III 

(Doença Grave) 

Vasculite; artrite; uveíte; 

glomerulonefrite 

Cacheiro-

Llaguno et al. (2021) 

Estágio IV 

(Doença Muito 

Grave) 

Doença renal em estágio terminal Cacheiro-

Llaguno et al. (2021) 
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Figura 2. Alterações clínicas observadas em cães com Leishmania sp. (A) Caquexia, (B) Dermatite multifocal, 

(C) Onicogrifose, (D) Lesão melicérica em ponta de orelha, (E) Dermatite esfoliativa, dermatite descamativa, 

dermatite nodular, hiperqueratose e lesão micácea, (F) Esplenomegalia, (G) Ceratoconjuntivite e (H) 

Linfonodo poplíteo aumentado. 

Fonte: Arquivo pessoal (2022). 

    

 

2.4 DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E CONTROLE 

 

Para o diagnóstico da leishmaniose em animais domésticos, alguns testes clínicos, 

estudos epidemiológicos e exames sorológicos são realizados para confirmar a suspeita da 

doença (TREVISAN et al., 2015).  

No Brasil, inicialmente é realizado testes imunocromatográficos por meio do Teste 

Rápido: Dual Path Plataform (TR-DPP ®), da empresa Bio-Manguinhos (FIOCRUZ) e 

SNAP® Leishmania (INDEXX) para a identificação de anticorpos antiLeishmania (SOUZA 

et al., 2019). O teste TR-DPP possui indicação do Ministério da Saúde devido a sua alta 

sensibilidade e especificidade. Outros exames laboratoriais como a sorologia e molecular, 

também possuem indicação para fins diagnósticos da LCan (LAURENTI et al., 2014; 

SOUZA et al., 2019). 

Além destes, a citologia aspirativa, o teste de imunofluorescência indireta (RIFI) e 

imunoensaio enzimático (ELISA), são métodos que tem como objetivo identificar o parasito, 

a presença de anticorpos e/ou antígenos da Leishmania sp, confirmando a suspeita clínica. 
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Outros exames moleculares também podem ser realizados para concluir o diagnóstico, no 

qual a PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) e qPCR (PCR quantitativa) são mais confiáveis 

(NASCIMENTO et al, 2021; SANTOS et al., 2021). 

Como forma de tratamento, foi concedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento, em 2016, o uso da Miltefosina (Milteforan, Virbac®) como tratamento 

oficial de cães com leishmaniose no país (BRASIL, 2016). Ademais, um recente estudo 

comparativo utilizando a Miltefosina associado ao Alopurinol mostrou-se ser a melhor 

escolha para o tratamento da LCan, com melhores efeitos farmacológicos a curto prazo, 

quando comparado à terapêutica convencional com a única droga permitida no Brasil (DIAS 

et al., 2020).  

Outro estudo recente mostrou a eficácia do fluoroquinolona (marbofloxacina) 

como droga para o tratamento de cães não azotêmicos e com função renal diminuída. Como 

resultado se teve 72% da diminuição da carga parasitária em animais infectados utilizando a 

dose de 2mg/kg/28 dias (PINEDA et al., 2017). 

Além também que em outro estudo experimental, foi avaliado a eficácia do 

organotelurano RF07 em cães infectados por LCan. Na primeira semana foi possível 

perceber melhorias dos sinais clínicos e no final do tratamento, as manifestações clínicas 

evidentes de LCan sessaram, totalizando 3 semanas de tratamento (NUNES et al., 2020). 

 

2.5 PAPEL DO C. FAMILIARES NA EPIDEMIOLOGIA DA LCAN 

 

Os cães são considerados por inúmeros autores como os principais reservatórios 

urbanos da leishmaniose, os quais são infectados comumente pela L. braziliensis e L. infantum, 

sendo estas espécies responsáveis pela Leishmaniose Canina (LCan) (DANTAS-TORRES, 

2007; CARVALHO et al., 2015). 

Por serem um dos principais reservatórios em ambientes urbanos, os cães 

infectados, possuem papel importante na transmissão do protozoário através dos vetores 

flebotomíneos para a espécie humana (CAMPOS et al., 2017). 

Dessa forma, a participação da população canina na cadeia de transmissão da 

Leishmania, torna-se importante para os inquéritos epidemiológicos da doença, 

principalmente em áreas ainda não estudadas (ALMEIDA et al., 2021). 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os cães domésticos são apontados por inúmeros pesquisadores como um dos 

principais reservatórios da Leishmania em ambientes urbanos. Sendo assim, em função do 

aumento da migração dos vetores invertebrados para os centros urbanos, em especial os 

flebotomíneos, por conta da intensificação das atividades antrópicas em seu habitat natural, 

torna-se uma tendencia o aumento do aparecimento de casos de leishmaniose em animais. 

Com isso, por estarem presentes diariamente na rotina do ser humano, os cães têm assim 

como papel importante na transmissão zoonótica da doença em seu ciclo biológico. Diante 

disso, torna-se de suma importância a intensificação de estudos para o desenvolvimento de 

pesquisas de medidas efetivas para o controle da doença e o compreendimento maior sobre 

o papel do cão como reservatório urbano para que ele não seja visto como uma praga pela 

sociedade por portar a doença quando infectado. 
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RESUMO 

Os roedores são mamíferos que vêm se adaptando as diversas mudanças 
ambientais que estão ocorrendo em todo o mundo, por esse motivo, estes 
animais têm apontados como participantes do ciclo biológico e/ou de 
transmissão de diferentes parasitos gastrointestinais de importância para saúde 
de animais e humanos. Os helmintos   Angiostrongylus cantonensis e Capillaria 
hepática por exemplo merecem atenção especial, deveido a possibilidade de 
ocasionarem síndromes graves em seus hospedeiros. De todas as infecções 
helmínticas de roedores, os nematódeos Nematospiroides dubius e 
Nippostrongylus brasiliensis são conhecidos por provocarem sérios problemas 
à saúde dos seus hospedeiros, em função da migração do parasito. Já os 
protozoários Cryptosporidium sp. e Giardia sp.  podem ocasionar sérios 
problemas a saúde dos roedores e de humanos, em função do surgimento de 
enterites, que desencadeiam alterações enzimáticas e morfológicas nas alças 
intestinais, sendo considerados como responsáveis por milhões de casos de 
diarreia em humanos. Neste cenário, o conhecer das principais espécies de 
endoparasitos gastrointestinais de roedores, é de suma importância para a 
adotação e implementação de medidas de controle e prevenção de agentes 
parasitários zoonóticos. 
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Rodents are mammals that have been adapting to the various environmental 
changes that are occurring around the world, for this reason, these animals have 
been identified as participants in the biological cycle and/or transmission of 
different gastrointestinal parasites of importance to the health of animals and 
humans. The helminths Angiostrongylus cantonensis and Capillaria hepatica, for 
example, deserve special attention, due to the possibility of causing severe 
syndromes in their hosts. Of all rodent helminth infections, the nematodes 
Nematospiroides dubius and Nippostrongylus brasiliensis are known to cause serious 
health problems in their hosts, due to the migration of the parasite. The protozoa 
Cryptosporidium sp. and Giardia sp. can cause serious problems to the health of 
rodents and humans, due to the emergence of enteritis, which trigger enzymatic 
and morphological changes in the intestinais loops, being considered responsible 
for millions of cases of diarrhea in humans. In this scenario, the knowledge of 
the main species of gastrointestinal endoparasites of rodents is of paramount 
importance for the adoption and implementation of measures to control and 
prevent zoonotic parasitic agents. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os roedores são mamíferos que vêm se adaptando as diversas mudanças ambientais 

que estão ocorrendo em todo o mundo (RATZOOMAN, 2006). Em função desses 

acontecimentos, estes animais têm sido considerados hospedeiros de diversos parasitos 

gastrointestinais (nematódeos, cestódeos, trematódeos e protozoários), onde desempenham 

um papel importante nos ciclos de espécies zoonóticas (OGUNNIYI et al., 2014).  

Algumas espécies de roedores vivem em ambientes numa perfeita associação com 

humanos, este tipo de interação favorece a transmissão de helmintos e protozoários 

gastrointestinais. Quando infectados os roedores podem contaminar o ambiente, alimentos 

e fontes de água, representando uma ameaça para humanos e outras espécies animais 

(PARAMASVARAN et al., 2009). 

Sabe-se que alguns roedores, quando parasitados por Hymenolepis diminuta e H. nana 

podem não apresentar nenhuma manifestação clínica, atuando apenas como disseminadores 

destes agentes. No entanto, a infecção por Giardia spp. e Cystoisospora spp. pode causar 

manifestações clínicas severas, as quais são caracterizadas principalmente por perda de peso, 

diarreia e morte súbita (COSTA; CATTO, 1994; RHEE et al., 1997; REGINATTO et al., 

2008).  

Por um longo tempo, o número de estudos sobre endoparasitos gastrointestinais 

em roedores era limitado, em função da baixa sensibilidade das técnicas parasitológicas 

utilizadas na detecção de ovos, oocistos, cistos e larvas de parasitos gastrointestinais nas 

amostras fecais (ALVES et al., 2007; SILVA et al., 2007; SANTOS et al., 2011). Por esse 

motivo, o objetivo desse capítulo é trazer um levantamento bibliográfico sobre os principais 

parasitos gastrointestinais de roedores e suas implicações para a saúde pública. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Parasitos gastrointestinais de roedores  

 

Os endoparasitos gastrointestinais de roedores correspondem a espécies de 

nematódeos, cestódeos, trematódeos e protozoários, representando uma ameaça à saúde de 

humanos e outros animais, uma vez que, a proximidade e hábitos comportamentais 

expressados por algumas espécies como R. norvegicus e R. rattus, podem gerar a transmissão 

de parasitos gastrointestinais por meio da ingestão de fezes, alimentos ou água contaminada 
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por ovos, oocistos, cistos ou larvas infectantes (Figura 1) (NOGUEIRA; CRUZ, 2007; 

NURSYAZANA et al., 2013; ELSHEIKHA et al., 2014). Desta forma, os hospedeiros 

infectados podem fornecer condições favoráveis para o desenvolvimento do parasito, que 

continua com seu ciclo biológico, o qual pode ser monóxeno, oligoxeno, pleioxeno e 

polixeno (NEVES et al., 2010). 

 

Figura 1. Ciclo de transmissão de parasitos gastrointestinais. Fonte: Raphael Lepold e Victor Fernando 

Santana Lima. 
 

 

 

 Roedores silvestres e sinantrópicos albergam em seu organismo muitos 

endoparasitos gastrointestinais, sendo observado comumente helmintos (Angiostrongylus, 

Capillaria, Echinococcus, Echinostoma, Hymenolepis, Paragonimus, Railleitina, Schistosoma e Trichinella) 

de grande importância para saúde de animais e humanos (MALSAWMTLUANGI; 

TANDON, 2009; MILLAZZO et al., 2010). Atenção especial deve ser dada a Angiostrongylus 

cantonensis e Capillaria hepatica, pois ocasionam síndromes graves em seus hospedeiros 

(CHECHULIN et al., 2011; FUEHRER et al., 2011). 

Quanto aos helmintos de roedores, os cestódeos do gênero Hymenolepis são 

frequentemente observados parasitando estes animais (GALAN-PUCHADES, 2015). E são 

listados entre os enteroparasitos de grande importância em saúde pública de humanos 
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(BAKER, 2007). Como todos os cestódeos, Hymenolepis nana e Hymenolepis diminuta 

necessitam de hospedeiros intermediários (Diptera) e definitivos (humanos e roedores) para 

completarem seu ciclo de vida (MUEHLENBACHS et al., 2015). 

Estudos retrospectivos vêm demonstrando um aumento no número de casos de 

humanos com himenolepíase, no qual a prevalência do parasitismo por Hymenolepis nana e 

Hymenolepis diminuta pode variar de 0,1%-58% e 8,6%-44%, respectivamente (SHARMA et 

al., 2013; CABEZA et al., 2015; CHAISIRI et al., 2015; SREEDEVI et al., 2015). Segundo 

Muehlenbachs et al. (2015) a infecção por essas tênias tem um impacto significativo em 

populações humanos, uma vez que, são facilmente transmitidas através da ingestão de ovos 

embrionados e podem causar doença grave principalmente em crianças e pacientes 

imunodeprimidos. 

Outro gênero de helminto de roedores com potencial zoonótico é o Angiostrongylus 

cantonensis, o qual é uma espécie de nematódeo que possui como hospedeiro intermediário 

moluscos como o Achatina fulica, Helix aspersa e Helix pomatia (THIENGO et al., 2007, 

VITTA et al., 2011; CARVALHO et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2015).  Algumas espécies 

de planárias, rãs, peixes, camarões e lagartos podem servir como hospedeiros paratênicos do 

nematódeo (TSAI et al., 2011; MORASSUTTI et al., 2014). 

A. cantonensis adultos vivem no interior das artérias pulmonares, onde se 

reproduzem até a liberação de larvas de primeiro estágio (L1) nos brônquios, bronquíolos e 

alvéolos pulmonares, as quais são deglutidas e eliminadas nas fezes do roedor (ASH, 1968). 

Os moluscos se infectam após ingestão ou penetração da L1, a qual se desenvolve em larva 

de segundo (L2) e terceiro (L3) estágio, sendo a L3 a forma infectante liberada no ambiente 

por meio de secreções produzidas pelos moluscos (RADOMYOS et al., 1994). Os humanos 

são infectados após a ingestão de L3, as quais irão migrar para o sistema nervoso central para 

se desenvolver em larvas de quarto (L4) e quinto (L5) estágio, até a eventual morte nas 

meninges, gerando uma doença conhecida como “meningoencefalite eosinofílica” 

(GRAEFF-TEIXEIRA et al., 2009; EAMSOBHANA; YONG, 2009).  

O nematódeo A. cantonensis já foi descrito em mais de 15 áreas urbanas distribuídas 

nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil, especificamente nos estados de Alagoas, 

Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, 

Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Sergipe e São Paulo (CALDEIRA et al., 2007; ESPIRITO-SANTO et al., 2013; MOREIRA 

et al., 2013; MORASSUTTI et al., 2014).  
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Angiostrongylus costaricensis são helmintos intra-arteriais pertencentes a família 

Metastrongylidae, responsáveis por ocasionar uma doença inflamatória em humanos 

conhecida como “Angiostrongilose abdominal” (MORERA; CÉSPEDES, 1971). Sabe-se 

que os roedores são os hospedeiros definitivos e os moluscos considerados hospedeiros 

intermediários desse nematóide. O homem participa do ciclo de biológico desse parasito 

como hospedeiro acidental, uma vez que, se infecta ao ingerir água ou alimentos contendo 

L3 (BENDER et al., 2003).  

 Segundo Mota e Lenzi (2005) os roedores se infectam após a ingestão de L3, 

a qual atravessa a parede intestinal e migra por meio da parede vascular, linfática ou 

sanguínea, onde se transforma em L4, chegando à artéria mesentérica para se tornar adulto. 

 Em humanos, as manifestações clínicas relatadas em pacientes com 

Angiostrongilose abdominal são: anorexia, dor abdominal, febre, náuseas, vômito e o 

surgimento de nódulos no fígado e intestintino (MENDONÇA et al., 

1999).  Interessantemente, esta doença tem sido descrita em diferentes países do continente 

americano, inclusive no Brasil, onde a maioria dos casos ocorre nos estados do Espírito 

Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo (PENA et al., 

1995; BENDER et al., 2003). 

Capillaria hepatica é outro endoparasito de roedores com potencial zoonótico que 

parasita o fígado de seus hospedeiros onde ocasiona uma doença denominada “Capilariose 

hepática” (SHARMA et al., 2015). O parasitismo por esse namatódeo ocorre em maior 

frequência em R. norvegicus, embora a infecção acidental em seres humanos tenha sido relatada 

(KLENZAK et al., 2005).  

Segundo Ceruti et al. (2001), no mundo são descritos cerca de 30 casos de C. hepatica 

infectando humanos, sendo a maioria dos relatos em crianças de um a cinco anos de idade 

que apresentavam hipertermia, hepatomegalia e eosinofilia periférica, além da presença de 

nódulos esbranquiçados repleto de ovos e/ou larvas na superfície do fígado (CERUTI et al., 

2001; NABI et al., 2007; GUO et al., 2013). Embora, os sintomas clínicos da capilariose 

hepática sejam inespecíficos, podendo levar a erros no diagnóstico, a biópsia de fígado é 

indicada para confirmação da infecção por C. hepatica através de exames parasitológicos e/ou 

moleculares (SHARMA et al., 2015). 

De todas as infecções helmínticas de roedores, os nematódeos da família 

Heligmonelidae (Nematospiroides dubius e Nippostrongylus brasiliensis) são bastante conhecidos 

por causarem sérios problemas à saúde dos seus hospedeiros, em função da migração do 
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parasito para pele, sangue, pulmão e intestinos (HARVIE et al., 2010; CLOUGH; RABERG, 

2014). A infecção por esses nematódeos se inicia pela penetração de larvas (L1) na pele dos 

seus hospedeiros, no qual em questão de horas, as larvas migram através da circulação 

sanguínea para o pulmão e se transformam em L2 e L3. As L3 migram para as alças 

intestinais, onde se transformam em L4, L5 e por fim, se tornam adultos, iniciando a atividade 

reprodutiva e posterior produção de ovos para serem eliminados nas fezes (CAMBERIS et 

al., 2003; JAMJOOM, 2007; HARVIE et al., 2013). 

Embora os protozoários intestinais sejam poucos relatados em roedores, algumas 

espécies de coccídeos podem ser observadas alterando a mucosa intestinal destes animais, 

exercendo ação destruidora induzindo quadros diarreicos (MOLINARO et al., 2009). Além 

do intestino, alguns coccídeos podem ser encontrados parasitando o fígado e os rins de seus 

hospedeiros (SILVA et al., 2007).  

Neste contexto, o protozoário flagelado Giardia lamblia ocasiona sérios problemas 

a saúde dos roedores, em função do surgimento de enterites, que desencadeiam alterações 

enzimáticas e morfológicas nas alças intestinais (SCHETS et al., 2004; GURGEL, 2005; 

SMITH et al., 2007; MOLINARO et al., 2009). Quando presente na água, os cistos de Giardia 

podem causar doenças diarreicas em centenas de pessoas, e por isso, este protozoário é 

considerado a principal causa de diarreias em todo o mundo, sendo estimado-se cerca de 280 

milhões de casos por ano (LANE; LLOYD, 2002; COTTON et al., 2015).  

Ainda se tratando de protozoários, os roedores são hospedeiros de diferentes 

espécies que causam amebíase em humanos (LÓPES et al., 2015).  Na família Entamoebidae, 

as espécies Entamoeba dispar, Entamoeba histolytica e Entamoeba moshkovskii, são as mais 

frequentes em humanos (STANLEY, 2003; FOTEDAR et al., 2007), sendo a espécie E. 

histolytica responsável pela morte de milhares de pessoas em diferentes partes do mundo 

(LAU et al., 2014). 

Evidências demonstram que roedores portadores de endoparasitos gastrointestinais 

são persistentemente infectados durante toda a sua vida, e diferente de outras espécies, estes 

animais não demonstram nenhuma alteração clínica (GURGEL, 2005). No entanto, alguns 

estudos relatam roedores com pêlos eriçados e ásperos, anorexia, enfraquecimento, anemia, 

aumento abdominal, prurido anal, redução da fertilidade, podendo vir a óbito em função da 

carga parasitária (NOGUEIRA; CRUZ, 2007; REGINATTO et al., 2008).  

Para o diagnóstico dos parasitos gastrointestinais são utilizadas amostras fecais 

coletadas individualmente, diretamente da ampola retal, ou então fezes frescas presentes nos 

recintos do(s) animal(is), evitando-se a utilização de fezes que tenham ficado expostas ao sol 
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(NOGUEIRA; CRUZ, 2007).  Diferentes métodos parasitológicos, imunológicos e 

moleculares têm sido propostos para detecção dos endoparasitos gastrointestinais destes 

animais, a saber: centrifugo-flutuação, Ensaio imunoenzimático (ELISA), flutuação, 

FLOTAC, PCR, PCR em tempo real (qPCR), Reação de Imunofluorêscena indireta (RIFI) 

e sedimentação (TRUPPEL, 2009; FUEHRER et al., 2012; ROBLE et al., 2012; ZHAO et 

al., 2014; D'OVIDIO et al., 2015; FORMENTI et al., 2015; HADFIELD et al., 2015).  

 Faltam ainda muitos estudos sobre a fauna parasitológica de espécies de 

roedores domésticos e silvestres, e avaliações de suas diferenças e similaridades (SILVA et 

al., 2015). Neste cenário, é importante conhecer as principais espécies de endoparasitos 

gastrointestinais que infectam os roedores, não só pelo conhecimento parasitológico, pois 

essas informações são de grande importância para se adotar medidas de controle, 

principalmente de espécies consideradas zoonóticas (BONGERS; FERRIS, 1999; 

TRUPPEL, 2009; RINGOLIN, 2010). Da mesma forma, informações sobre enteroparasitos 

em roedores de cativeiro são de grande importância para implementação de programas de 

manejo (COSTA; CATTO, 1994; SANTOS et al., 2011). 

 

3 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Os roedores silvestres e sinantrópicos participam da cadeia de transmissão de 

diversas espécies de parasitas gastrointestinais de importância em saúde pública. Sendo de 

grande importância a adoção de políticas públicas para programas de controle e manejo de 

roedores em centros urbanos. 
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RESUMO 

Cerca de 40% das espécies de mamíferos placentários conhecidos no mundo são 
representadas pela ordem Rodentia. No Brasil eles são distribuídos em 
aproximadamente 74 gêneros e 236 espécies. Embora a maioria das espécies viva 
em ambientes silvestres, outras são consideradas roedores sinantrópicos 
comensais, o que potencializa a disseminação de patógenos, geralmente 
parasitários, considerados de caráter zoonótico. Por exemplo, algumas espécies 
de roedores já foram identificadas como reservatórios da Leishmania mexicana, L. 
amazonensis, L. braziliensis e L. guyanensis, as quais geram a provocas alterações 
tegumentares em seus hospedeiros (Leishmaniose Tegumentar). Os roedores 
quando infectados podem estar na forma assintomática, não apresentando 
alterações clínicas visíveis, entretanto, alguns espécimes podem manifestar 
lesões ulcerativas em pontas de orelhas e caudas. Fato este tem sido associado a 
exposição de tais regiões do corpo destes animais aos flebótomos, vetores da 
doença, devido ao acesso do fluxo sanguíneo. Apesar de poucos estudos sobre 
a infecção de roedores por espécies de Leishmania que causam Leishmaniose 
Visceral (LV), os primeiros registros de L. donovani e L. infantum foram descritos 
em roedores infectados experimentalmente, apesar da identificação e 
classificação de diversas espécies de roedores silvestres e sinantrópicos como 
prováveis reservatórios da LV em países do Velho e Novo Mundo. Desta forma, 
é possível afirmar que diversas espécies de roedores do Brasil e do mundo 
participam do ciclo de transmissão das leishmanioses. 
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About 40% of the known placental mammal species in the world are represented 
by the order Rodentia. In Brazil they are distributed in approximately 74 genera 
and 236 species. Although most species live in wild environments, others are 
considered synanthropic commensal rodents, which enhances the spread of 
pathogens, usually parasitic, considered zoonotic. For example, some rodent 
species have already been identified as reservoirs of Leishmania mexicana, L. 
amazonensis, L. braziliensis and L. guyanensis, which generate and provoke changes 
in the tegumentary layer in their hosts (Tegumentary Leishmaniasis). When 
infected rodents can be asymptomatic, not showing visible clinical changes, 
however, some specimens can manifest ulcerative lesions on the tips of ears and 
tails. This fact has been associated with the exposure of such regions of the body 
of these animals to sandflies, vectors of the disease, due to the access to blood 
flow. Despite few studies on rodent infection by Leishmania species that cause 
Visceral Leishmaniasis (VL), the first records of L. donovani and L. infantum were 
described in experimentally infected rodents, despite the identification and 
classification of several wild rodent species. and synanthropic as probable VL 
reservoirs in Old and New World countries. In this way, it is possible to affirm 
that several species of rodents in Brazil and in the world participate in the 
transmission cycle. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ordem Rodentia representa cerca de 40% das espécies de mamíferos placentários 

conhecidos no mundo, com mais de 2.200 espécies com diferentes hábitos e tamanhos 

(WILSON e REEDER, 2005; GRINGS, 2006). Acredita-se que existam roedores em todos 

os continentes, com exceção da Antártida, Nova Zelândia e algumas ilhas oceânicas (KAY; 

HOEKSTRA, 2008). No Brasil, são listadas cerca de 74 gêneros e 236 espécies, distribuídos 

entre as famílias Caviidae, Ctenomyidae, Cuniculidae, Dasyproctidae, Dinomyidae, 

Ecethizontidae, Echimyidae, Myocastoidae, Sciuridae e Sigmodontitae segundo o Guia dos 

roedores do Brasil (BONVICINO et al., 2008). 

Embora a maioria das espécies de roedores viva em ambientes silvestres num 

perfeito equilíbrio com a natureza (KAY; HOEKSTRA, 2008), algumas espécies acabaram 

se adaptando às condições ambientais criadas pelo homem, sendo estes considerados 

roedores sinantrópicos comensais (GUIMARÃES, 2013), o que potencializa a oportunidade 

ecológica para ocorrência e disseminação de diversos agentes patogênicos (OGUNNIYI et 

al., 2014).  

Neste contexto, estudos sobre doenças parasitárias em roedores começaram a ser 

realizados em várias partes do mundo, principalmente em países subdesenvolvidos, 

localizados nas zonas tropicais e subtropicais, onde estes animais têm sido identificados com 

diversos patógenos de origem parasitária, atuando não só como reservatórios, mas como 

disseminadores desses agentes para outros animais e incluindo o homem (MOHD ZAIN et 

al., 2012; ROQUE; JANSEN, 2014; PENG et al., 2015). Em meio às doenças já relatadas 

em roedores, as leishmanioses merecem destaque, pois se trata de doenças parasitárias de 

caráter zoonótico, as quais podem se manifestar na forma tegumentar (LT) e/ou visceral 

(LV) (SHAW, 1994; ROLÃO, 2004; GRADONI; GRAMICCIA, 2005).   

Diferentes padrões epidemiológicos vêm sendo observados na transmissão da LT 

e LV (DESJEUX, 2004) em função da alteração no ambiente, comportamento humano e 

mudanças nos habitats naturais dos vetores e sobretudo dos reservatórios (MARZOCHI, 

1992; BASANO; CAMARGO, 2004; ROQUE; JANSEN, 2014). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 
2.1 Leishmaniose Tegumentar em roedores 

 

Desde a sua chegada ao continente americano, diversas espécies de roedores têm 

sido relatadas como reservatórios da LT (WILSON; REEDER, 2005; ROQUE; JANSEN, 

2014). No século XX, Anon (1959) e Lainson (1983) incluíram na lista de reservatórios 

silvestres da Leishmania mexicana, mamíferos da Ordem Rodentia, especificamente as espécies 

Proechimys semispinosus e Hoplomys gymnurus.  

Em seguida, Thomaz-Soccol et al. (1993) propuseram que espécies de roedores 

pertencentes a subordem Hystricognathi foram as responsáveis pela introdução de algumas 

espécies de Leishmania na América. Logo, Ashford (1996), propôs que roedores eram 

importantes na manutenção do ciclo biológico de Leishmania (Figura 1), pois eram capazes 

de formar grandes colônias e sobreviver em ambientes de florestas tropicais por cerca de três 

anos.  

A partir destes achados, diferentes gêneros de roedores foram encontrados 

infectados por diversas espécies de Leishmania que causam a LT (DEDET et al., 1989). Neste 

contexto, países como Belize e Guiana Francesa observaram a participação de Proechimys 

cuvieri e Proechimy guyanensis como reservatório no ciclo epidemiológico de L. amazonensis e L. 

mexicana, respectivamente (DISNEY, 1968; ARIAS et al., 1981; ROTUREAU, 2006). 

Nos Estados Unidos e México, algumas espécies de roedores silvestres como o 

Neotoma micropus, Sigmodon hispidus, Oryzomys melanotis, Ototylomys Phyllotis e Peromyscus yucatanicus 

são apontadas como responsáveis pelo surgimento de casos de LT nestes países (VAN 

WYNSBERGHE et al., 2000; RAYMOND et al., 2003). 
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Figura 1. Ciclo biológico de transmissão de Leishmania spp. em roedor. Fonte: Rafael Lepold e Victor F. S. 
Lima (2016).  

 
Na Arábia Saudita, Egito, Itália, Sudão e Iugoslávia existem relatos de roedores do 

gênero Acomys e Rattus com lesões dermatológicas compatíveis com LT. Infelizmente o 

parasito ainda não foi isolado, sendo identificado apenas o gênero Leishmania 

(HOOGSTRAAL et al., 1963; PETROVIC et al., 1975; BETTINI et al., 1980; LAINSON 

et al., 1981; GRAMICCIA et al., 1982; AZAB et al., 1984; IBRAHIM et al., 1992; KERR et 

al., 1995). 

No Brasil, o parasito começou a ser detectado em Cuniculus paca, “paca”, Dasyprocta 

azarae, “cutia” e Kannabateomys amblyonyx, “rato-de-taquara” (FORATTINI, 1960). Em 

seguida, foi demonstrado que espécies de roedores pertencentes aos gêneros Akodon, 

Dasyprocta, Oryzomys, Rattus e Thrichomys estavam envolvidas diretamente na cadeia de 

transmissão da L. amazonensis, L. braziliensis, L. guyanensis e L. mexicana (ARIAS et al, 1981; 

LAINSON et al., 1981; MIMORI et al., 1989; TELLERIA et al., 1999; OLIVEIRA et al., 

2005; KERR et al., 2006; QUARESMA et al., 2011; ROQUE; JANSEN, 2014).  

Logo, dezenas de espécies de roedores têm sido relatadas com LT no Brasil, a saber: 

Agouti paca (Paca), Akodon arviculoides (Rato-do-chão), Bolomys lasiurus (Calunga, Caxexo, Rato-

do-capim), Dasyprocta sp. (Cutia), Holochilus sciureus (Rato-de-cana, Rato-capivara), Neacomys 

spinosus (Rato-espinhoso), Necromys lasiurus (Pixuna, Rato-do-rabo-peludo), Nectomys squamipes 

(Rato-d'água), Oryzomys capito (Rato-vermeho), Oryzomys concolor (Camundongo-do-mato), 
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Oryzomys goeldi (Rato-do-mato), Rattus rattus (Rato-preto, Rato-de-telhado) e Trichomys 

apereoides (Punaré, Rato-rabudo) (ALENCAR et al., 1960; NERY-GUIMARÃES; 

AZEVEDO, 1964; NERY-GUIMARÃES et al., 1966; BARBOSA et al., 1970; LAINSON; 

SHAW, 1970; FORATTINI et al., 1972; FALQUETO et al., 1985; ROCHA et al., 1988; 

SHERLOCK et al., 1988; SILVEIRA et al., 1991; VASCONCELOS et al., 1994; 

BRANDÃO-FILHO et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2005; ANDRADE et al., 2015).  

Comumente, roedores infectados com espécies causadoras de LT não apresentam 

alterações clínicas visíveis (Figura 2), e se mantem na forma assintomática, atuando assim, 

como reservatórios (ANDRADE et al., 2015; BAKIRCI et al., 2015). Embora, algumas áreas 

da pele dos roedores, possam estar visualmente integras, onde estas podem ter uma grande 

concentração de amastigotas de Leishmania sp. (ANDRADE et al., 2015). 

 
Figura 2. A e C- Rattus norvegicus com lesões ativas no dorso e cauda; B- Thrichomys apereoides 
com lesão cicatricial em orelha. Fonte: Victor F. S. Lima (2016). 

 
 

Alguns roedores podem apresentar lesões ulcerativas em pontas de orelhas e cauda 

(KERR et al., 1995; TRAVI et al., 2002; KERR et al., 1995). De fato, estas lesões estão 

relacionadas à preferência dos flebótomos em se alimentar nestas regiões do corpo destes 
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animais, provavelmente devido a pele ser mais fina e de fácil acesso ao fluxo sanguíneo 

(SVOBODAVÁ et al., 2003). Entretanto, Andrade et al. (2015) afirmam que L. (L.) 

amazonensis e L. (L) mexicana podem apresentar tropismo por áreas sem pelos nos roedores, 

favorecendo assim, o parasitismo do vetor.  

 

2. Leishmaniose Visceral em roedores 

 

Apesar de poucos estudos sobre a infecção de roedores por espécies de Leishmania 

que causam LV, os primeiros registros dessa doença foram descritos em Cricetulus griseus 

(Hamster-chinês) infectados experimentalmente por L. donovani e L. infantum, sendo 

demonstrada a possível participação de roedores na transmissão dessa zoonose (YOUNG et 

al., 1924; MELENEY, 1925; HINDLE; THOMSON, 1928). 

 Após os primeiros estudos em laboratório, algumas espécies de roedores silvestres 

e sinantrópicos foram descritas como prováveis reservatórios de protozoários que causam 

LV em diferentes países (ADLER; THEODOR, 1931; MELO; TEIXEIRA, 1984; 

GRADONI et al., 1983; SVOBODAVÁ et al., 2003; BARBOSA, 2005). Na Grécia, Itália, 

Portugal e Venezuela, infecções naturais de Mus musculus, Rattus rattus, Rattus norvegicus e 

Sigmodon hispidus por L. donovani têm sido relatadas (BARI, 2006; LAINSON, 2010; 

PAPADOGIANNAKIS et al., 2009; HELHAZAR et al., 2013).  

Na Arábia Saudita, Itália e Espanha R. rattus é considerado o principal reservatório 

de L. infantum (GRADONI et al., 1983; AGRIMI; MANTOVANI, 1995). Semelhantemente, 

na Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia, Macedónia, Sérvia e Montenegro têm sido 

sugerido o envolvimento de R. norvegicus e R. rattus na transmissão da LV (PETROVIC et al., 

1975). 

No Brasil, o primeiro registro de L. infantum em roedores naturalmente infectados 

foi relatado em R. norvegicus (Ratazana) capturados no município de Governador Valadares, 

MG (LARA-SILVA et al., 2014).  Neste contexto, R. rattus (Rato-preto, Rato-de-telhado) 

introduzido no Brasil, durante a colonização portuguesa vêm sendo considerado o provável 

reservatório da L. (L.) donovani e L. (L.) infantum (BETTINI et al., 1978; BETTINI et al., 

1980; POZZIO et al., 1981; GRAMICCIA et al., 1982; GRADONI et al., 1983; IBRAHIM 

et al., 1992; DI BELLA et al., 2003), embora até o momento, está espécie de roedor tenha 

sido descrita parasitada apenas por L. (L.) infantum (ZULUETA et al., 1999; OLIVEIRA et 

al., 2005). 
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Além do R. norvegicus e R. rattus, outras espécies de roedores que habitam diferentes 

regiões do Brasil, são ditas como reservatórios da LV, a saber: Cerradomys subflavus 

(Camundongo-do-mato), Galea spixii (Preá), Hydrochoerus hydrochaeris (Capivara), Mus musculus 

(Catita) e Necromys lasiurus (Pixuna, Rato-do-rabo-peludo) (BARBOSA, 2005; VALADARES 

et al., 2010; ANDRADE et al., 2015; FERREIRA et al., 2015). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os roedores silvestres e sinantrópicos participam da cadeia epidemiológica de 

transmissão da LV e LT no Brasil e em diferentes partes do mundo. Sendo de suma 

importância a adoção de políticas públicas voltadas para a prevenção e controle dessas 

zoonoses e das populações de roedores em ambientes urbanos. 
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RESUMO 

Os felinos podem ser acometidos por parasitos, os quais afetam sua saúde e 
bem-estar, além de hospedarem parasitos com importância zoonótica. 
Objetivou-se a realização do estudo de endoparasitos gastrintestinais que 
acometem gatos, no município de Mossoró, Rio Grande do Norte. Coletou-
se 72 amostras de fezes de gatos, provenientes de clínicas particulares e 
Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
(UFERSA). Estas foram processadas pelas técnicas de sedimentação, 
flutuação e exame direto, analisadas e identificados por morfologia. Os 
dados foram expressos em frequência simples pelo programa SPSS versão 
23.0 e submetidas aos testes de Qui-quadrado e binomial, com (p<5%). 
Identificou-se ovos de Ancylostoma spp.; Toxocara spp.; oocistos de 
Cystoisospora spp.; cistos e trofozoítos de Giardia spp.; cistos de Entamoeba 
spp.; larvas rabditoides e ácaros de vida livre. Significância estatística não foi 
observada quanto a positividade ou negatividade das amostras na variável 
sexo estudada (p=0,937), porém quando se observou a frequência dos 
parasitos quanto a presença ou ausência de vermifugação, bem como idade 
dos animais, observou- se que houve diferença estatística. Diferenças 
também foram observadas quanto as técnicas utilizadas. A flutuação (45,9%) 
e método direto (36,1%) tiveram melhores resultados e maior sensibilidade 
quando comparado à técnica de sedimentação (18,3%). Dentre os parasitos 
recuperados, Giardia spp. foi o mais frequente (29,2%), seguido por 
Ancylostoma spp. (22,2%) principalmente nos animais sem histórico de 
vermifugação ou que estavam vermifugados e na faixa etária abaixo de um 
ano e acima de três anos. Pela presente pesquisa, observa-se a necessidade 
de realização de protocolos de vermifugação estratégica e individuais, de 
maneira a garantir a adequada eficácia e o menor estabelecimento de 
resistência nos diferentes grupos de parasitos abordados, o que auxilia no 
controle e manutenção da saúde e bem-estar dos felinos domésticos e que 
em contato com os seres humanos não irão representar risco para zoonoses. 
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ABSTRACT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felines can be affected by parasites, which affect their health and well-being, 
in addition to hosting parasites with zoonotic importance. The objective was 
to carry out the study of gastrointestinal endoparasites that affect cats, in the 
municipality of Mossoró, Rio Grande do Norte. We collected 72 samples of 
cat feces from private clinics and the Veterinary Hospital of Universidade 
Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). These were processed by 
sedimentation, flotation and direct examination techniques, analyzed and 
identified by morphology. Data were expressed in simple frequency using 
SPSS version 23.0 and submitted to Chi-square and binomial tests, with 
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(p<5%). Ancylostoma spp. eggs were identified; Toxocara spp.; Cystoisospora 
spp. oocysts; Giardia spp. cysts and trophozoites; Entamoeba spp. cysts; 
rhabditoid larvae and free-living mites. Statistical significance was not 
observed regarding the positivity or negativity of the samples in the variable 
sex studied (p=0.937), however when the frequency of the parasites was 
observed regarding the presence or absence of deworming, as well as the age 
of the animals, it was observed that there was a difference statistic. 
Differences were also observed regarding the techniques used. Flotation 
(45.9%) and direct method (36.1%) had better results and greater sensitivity 
when compared to the sedimentation technique (18.3%). Among the 
recovered parasites, Giardia spp. was the most frequent (29.2%), followed by 
Ancylostoma spp. (22.2%) mainly in animals without a history of worming or 
that were wormed and in the age group below one year and above three 
years. Through the present research, it is observed the need to carry out 
strategic and individual deworming protocols, in order to guarantee adequate 
efficacy and the lowest establishment of resistance in the different groups of 
parasites addressed, which helps in the control and maintenance of health 
and well-being. -being of domestic felines and that in contact with humans 
will not represent a risk for zoonoses. 

  

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Os felinos têm apresentado um convívio maior com os seres humanos, que pode 

estar relacionado ao vínculo afetivo e companhia que estes apresentam, promovendo bem 

estar psicológico, fisiológico e social. Tal aumento, é devido ao comportamento dos felinos 

que se adapta à rotina da população moderna, sempre agitada e com pouco tempo para lazer 

(DE PAULA, et al. 2018). 

As endoparasitoses provocadas por protozoários e helmintos se inserem entre as 

patologias mais comuns nos animais de companhia. Estes animais podem hospedar uma 

variedade de parasitos, podendo alguns destes inclusive, serem zoonóticos. Devido ao seu 

instinto predatório, os gatos são suscetíveis às infecções parasitarias pelo consumo de 

roedores, aves e por se alimentarem de sobras e restos de alimentos (DE ARAUJO; 

CALDAS, 2018; DE QUADRO et al., 2021). Dentre os principais endoparasitos de gatos 

com importância em saúde pública por provocarem zoonoses, podemos destacar os 

nematódeos Ancylostoma (Dubini, 1843) que causa ao homem a larva migrans cutânea; 

Toxocara Stiles, 1905. que provoca a larva migrans visceral; os protozoários Giardia Kunstler, 

1882, Cryptosporidium Tyzzer, 1907, e Toxoplasma gondii Nicolle e Manceaux, 1909, além do 

cestódeo Dipylidium caninum (Lineu, 1758) Leuckart, 1863 (LIMA et al. 2020; FERRAZ et al. 

2020).  

Dados epidemiologicos apontam alta suscetibilidade desses individuos às infecções 

parasitarias. Para o Nordeste, relata-se alta incidencia de Cryptosporidium em gatos de Recife, 
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PE (SILVA et al. 2015), bem como da presença de ovos e larvas de Ancylostoma spp. em solos 

de instituições publicas de Mossoró, RN (CARVALHO, A. E. 2019). 

Especificamente em Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil, considera-se que os 

estudos na literatura que abordam a prevalência de endoparasitos gastrintestinais nos felinos 

domésticos são escassos e espaçados. O último levantamento bibliográfico e que registrou a 

incidência de parasitos em gatos domésticos aconteceu há 13 anos atrás e foi realizado por 

Ahid, Suassuna e Filgueira no ano de 2009.  

Assim, faz-se necessário uma nova busca desses parasitos e assim registros de 

possíveis novos endoparasitos com potencial zoonótico. Assim a presente pesquisa teve 

como objetivo verificar a frequência de parasitos gastrintestinais em amostras fecais de Felis 

catus domesticus Linnaeus, 1758 provenientes de Mossoró, RN e contribuirá com o 

conhecimento do perfil parasitário desses animais e permitirá que sejam feitas as devidas 

medidas de manejo e controle, bem como conscientizará a população sobre os possíveis 

agentes zoonóticos que os mesmos podem transmitir.  

 
2 METODOLOGIA 

 
Foram utilizadas fezes de felinos domésticos, independentemente de raça, sexo, 

idade e condição de vermifugação, provenientes de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil. 

Teve-se como premissa, para que a amostra fosse aceita como parte dos dados, que esta fosse 

coletada durante ou previamente ao atendimento em clínica privada ou hospital veterinário 

(HOVET-UFERSA). Todos os procedimentos seguiram as normas descritas pela Comissão 

de Ética no Uso de Animais em Pesquisa da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(CEUA-UFERSA) segundo parecer de aprovação 32/2022 

Para identificação dos ovos e oocistos recuperados, foi realizada avaliação da 

morfologia por microscopia óptica de luz e utilizando-se literaturas especificas (FORTES et 

al. 1997; FOREYT et al. 2005; BOWMAN et al. 2010). 

Foram coletadas 72 amostras de fezes de felinos domésticos eliminadas 

espontaneamente, durante os meses de Agosto à Outubro de 2022. Cada amostra fecal foi 

recolhida somente após autorização do tutor. Essas foram coletadas em frascos plásticos, 

limpos, devidamente identificados, e armazenadas em caixas isotérmicas (MENEZES et al. 

2013). As amostras coletadas foram adicionadas de formalina a 5% como forma de 

conservação das mesmas, para posterior diagnóstico. Cada amostra foi submetida a análise 

por meio de três técnicas coproparasitológicas, sendo essas, sedimentação simples de 
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Hoffman et al. (1934); flutuação de Willis-Mollay (1921) e método direto (Hoffman, 1987) 

(Figura 1). 

 

Figura 1 - A) Leitura de lâminas sobre microscopia optica de luz. B) Processamento pela técnica de Willis-
Mollay. C) Processamento pela técnica direto. D) Processamento pela técnica de Hoffman. 

 
Fonte: Dados do autor, 2022. 

 

Para a obtenção da estatística, os dados foram expressos em frequência simples e 

porcentagem obtidos pelo programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) versão 23.0. Para verificar diferenças estatísticas entre positividades, estes foram 

submetidos ao teste de Qui-quadrado para proporções homogêneas e teste binomial para 

duas proporções de acordo com a disposição das variáveis. O nível de significância 

estabelecido foi de 5%. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A partir das amostras analisadas, foi possível recuperar oocisto não esporulado e 

esporulado de Cystoisospora spp.; ovo de Toxocara spp. cisto de Entamoeba sp.; ovo de 

Ancylostoma spp.; trofozoíto e cisto de Giardia sp.; ácaro de vida livre e larvas rabditoides 

(Figura 2). 
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Figura 2 - (A) Oocisto não esporulado de Cystoisospora spp.; (B) Oocisto esporulado de Cystoisospora spp.; (C) 
Ovo de Toxocara spp.; (D) Cisto de Entamoeba spp.; (E) Ovo de Ancylostoma spp.; (F) Trofozoíto de Giardia spp.; 

(G) Ácaro de vida livre.; (H) Larva rabditoide.; (I) Cisto de Giardia spp. 
 

Fonte: Dados do autor, 2022. 

 

Das 72 amostras analisadas, verificou-se positividade em 39 destas (54,2%) para 

uma ou mais espécies, enquanto 33 (45,8%) estavam negativas. Com relação às técnicas 

coproparasitológicas utilizadas, foi possível observar maior taxa de recuperação no exame de 

flutuação (45,9%) dado semelhante ao encontrado por Lima et al. (2018) obtendo taxa de 

recuperação de 83% ao utilizar a técnica de Willis-Mollay em amostras de gatos errantes e 

domiciliados na cidade de Goiânia, GO, seguido pelo exame direto (36,1%) e por último 

sedimentação (18,3%) (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Distribuição de frequência simples (%) para parasitos gastrintestinais oriundos de amostras fecais 
de gatos domésticos, de Mossoró, RN, Brasil. 

Distribuição (%) dos parasitos estudados Felinos p-valor 

Positivo 39 (54,2) 
0,556 

Negativo 33 (45,8) 

Total 72 (100,0)  

   

Exame direto 36,1 %  

Flutuação 45,9% 
 

0,019* 
Sedimentação 18,3% 

Total 72 (100,0)  

   

Giardia sp. 29,2%  

Ancylostoma spp. 22,2%  

Cystoisospora spp. 6,9%  

Toxocara spp. 1,4% <0,001* 

Larvas Rabditóides 1,4%  

Ácaros 1,4%  

Entamoeba sp. 1,4%  

* Diferença estatística entre positividades na coluna (p<0,05 – Qui- quadrado para proporções homogêneas); 
**Diferença estatística entre positividades na coluna (p<0,05 – Teste binomial). Fonte: Dados do Autor, 2022. 

 

No tocante aos parasitos recuperados, das 39 amostras positivas, 29,2% estavam 

positivas para cistos de Giardia spp. parasito este que mais esteve presente nas amostras 

estudadas. Resultado semelhante foi obtido por Ferreira et al. (2013) e Marques et al. (2017) 

que obtiveram frequências de 24,70 e 26,8%, em amostras de felinos domésticos oriundos 

da cidade de Londrina, PR e Porto Alegre, RS, respectivamente. Entretanto os dados obtidos 

no presente estudo diferem daqueles encontrado por Ahid et al. (2009), onde, em 

Mossoró/RN e em 2009, não houve recuperação de Giardia spp. Tal dado, deve-se em 

primeiro lugar a tecnica utilizada, visto não ter menção da mesma no referido estudo, a qual 

sabidamente exerce forte influência sobre a sensibilidade, bem como da população de 

animais estudada, por não haver citação sobre faixa etaria ou sexo dos individuos ou até 

mesmo o aspecto sazonal.  

No presente estudo é possível observar que Ancylostoma spp. (22,2%) não foi o mais 

frequente, diferindo do encontrado por Almeida et al. (2021) em Rondonia e De Souza Silva  

et al. (2021) em Sergipe, que observaram maior positividade de frequências para ovos de 
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Ancylostoma spp. em (36%) e (11,77%), respectivamente. Da mesma forma, para Ahid et al. 

(2009), foi verificado taxa de recuperação para ovos do gênero Ancylostoma spp. (40%) 

superior ao encontrado no presente trabalho. Essa divergencia de dados, deve-se 

possivelmente a população estudada, visto tratar-se de animais adultos em sua maioria, bem 

como pela época do ano, não citada em nenhum dos trabalhos analisados, mas que influencia 

diretamente sobre a sobrevida desses organismos, principalmente para a viabilidade dos ovos 

no ambiente.  

Já para o protozoário Cystoisospora spp. a frequência obtida no presente estudo foi 

de 6,9%, diferindo do encontrado por Ferreira et al. (2013) e Ferraz et al. (2021) que 

recuperaram 26,51% e 31,8% dentre amostras fecais positivas de gatos domésticos na cidade 

de Londrina, PR e Pelotas, RS, respectivamente. Para os demais parasitos (Toxocara spp.; 

larvas rabditoides, ácaros e Entamoeba spp.) foi possível obter percentual estatístico igual entre 

eles, porém apresentaram menores taxas em relação aos primeiros parasitos já citados (Tabela 

1). 

Analisando a variável condição de vermifugação, foi possível constatar que não 

houve diferença estatística significante entre os animais positivos e negativos (p=0,427). Em 

relação ao tipo de técnica coproparasitológica utilizada, é possível observar maior taxa de 

recuperação de ovos/oocistos/cistos foram pelas técnicas de flutuação, seguida pelo direto, 

naqueles animais não vermifugados com taxas de 62,1% e 48,3%, respectivamente, seguido 

pelo grupo dos animais vermifugados, com valores de 31,6 e 34,8%, respectivamente e por 

último no grupo de animais que tinham o protocolo de vermifugação atrasada, com valores 

de 30,8% e 15,4%, respectivamente. Entretanto para a técnica de sedimentação, não houve 

diferença estatística significativa, com valor de p=0,913 (Tabela 2).  

A tecnica de Willis-mollay ter tido maior sensibilidade no presente estudo, pode 

estar atrelado ao fato de que em sua maioria, os parasitos recuperados possuiam estruturas 

mais leves, facilitando sua flutuação para o topo da laminula. Já em relação ao fato de ter 

havido proximidade estatistica entre animais vermifugados e aqueles não vermifugados 

quanto a positividade, sugere que haja resistencia aos protocolos tradicionais de 

vermifugação pelo grupo estudado.  

Houve maior taxa de recuperação de parasitos por aqueles animais que nunca 

tiveram contato com fármacos antiparasitários, o que pode ser justificado pelo fato de que 

animais sem histórico de vermifugação são mais susceptíveis as infecções parasitarias. 

Entretanto, contrariamente é possível observar valores elevados também naqueles animais 
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vermifugados. Sugere-se que tais dados encontrados estejam relacionados à ocorrência de 

resistência parasitaria na localidade estudada. Outro fator a ser discutido é a possível 

utilização dos diferentes protocolos de vermifugação de maneira incorreta, tanto por questão 

de o fármaco utilizado não ser o mais adequado para aquele tipo de parasito em questão, 

quanto pela própria administração incorreta, sem atentar ao período de tratamento adequado, 

intervalo entre doses ou mesmo a quantidade do medicamento que é insuficiente para aquela 

parasitose e para aquele animal (FELIZARDA et al. 2022). 

Com relação à taxa de recuperação de ovos/oocistos/cistos, foi possível observar 

maior taxa de recuperação para Giardia spp. tanto nos animais não vermifugados (37,9%), 

quanto naqueles vermifugados (34,8%). Deve-se chamar a atenção para a alta positividade 

que o referido parasito apresenta nesse último grupo, visto a grande importância deste 

protozoário para a saúde pública e o fato de a maioria destes animais estarem eliminando 

formas infectantes de maneira assintomática, contribuindo de maneira silenciosa para a 

propagação desta parasitose e contaminação do ambiente. 

Em segundo lugar temos Ancylostoma spp. apresentando maiores taxas de 

positividade nos grupos com vermifugação atrasada e não vermifugados, com 38,5% e 

31,0%, respectivamente. Com relação aos demais parasitos recuperados, não houve diferença 

estatística (p=0695), havendo maior predominância destes no grupo de animais 

vermifugados (Tabela 2). Torna-se necessario o acompanhamento desses individuos, visto 

estarem liberando estruturas infectantes viaveis de Ancylostoma spp. o que proporciona a 

contaminação ambiental pelas larvas que ali se estabelecem, propiciando a infecção acidental 

de seres humanos pela larva migrans cutanea, principalmente em parques e praças publicas. 
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Tabela 1 - Distribuição de Frequencia Simples (%) sobre Variavel Condição de Vermifugação. 

                                               Condição de Vermifugação 

 Vermifugado Vermifugação atrasada Não vermifugado p-valor 

Positivos 11 (47,8) 07 (53,8) 19 (65,5) 0,427 

Negativos 12 (52,2) 06 (46,2) 10 (34,5)  

Total 23 (100,0) 13 (100,0) 29 (100,0)  

     

Exame direto 34,8 15,4 48,3 0,011* 

Flutuação 31,6 30,8 62,1 0,002* 

Sedimentação 21,1 23,1 14,3 0,913 

Total 23 (100,0) 13 (100,0) 29 (100,0)  

     

Giardia sp. 34,8 15,4 37,9 0,055 

Ancylostoma sp. 8,7 38,5 31,0 0,033* 

Cystoisospora spp. 4,3 0,0 6,9 0,695 

Toxocara sp. 4,3 0,0 0,0 - 

Larvas Rabditóides 4,3 0,0 0,0 - 

Ácaros 4,3 0,0 0,0 - 

Entamoeba sp. 0,0 0,0 3,4 - 

* Diferença estatística entre positividades na linha (p<0,05 – Qui-quadrado para proporções homogêneas). 
Fonte: Dados do Autor, 2022. 

 

Quanto a variável sexo, nenhuma diferença estatística foi observada (Tabela 3). 

Arruda et al. (2021) não corrobora com os dados observados no presente estudo, ao 

encontrar maior frequência de positividade entre fêmeas (25,8%) com relação a machos 

(22,6%) ao analisar amostras fecais de felinos domésticos atendidos no Instituto Municipal 

de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman (IJV), na cidade do Rio de Janeiro, RJ. Entretanto o 

mesmo não ocorreu para Da Silva et al. (2017) que ao analisarem frequência de endoparasitos 

em gatos na cidade de São Luís, Maranhão, detectaram valores mais altos em machos (77%), 

quando comparado às fmeas (23%), o que segundo Táparo et al. (2006) é devido a menor 

resistência às infecções parasitarias em decorrência de maiores concentrações de testosterona 

circulantes. 
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Tabela 2 - Distribuição de Frequencia simples (%) sobre variavel sexo. 

 Sexo 
p-valor 

 Fêmeas Machos 

Positivo 18 (56,3) 21 (52,5) 0,937 

Negativo 14 (43,8) 19 (47,5)  

Total 32 (100,0) 40 (100,0)  

    

Direto 40,6 32,5 0,475 

Flutuação 40,0 51,6 0,362 

Sedimentação 16,7 20,0 0,738 

Total 32 (100,0) 40 (100,0)  

    

Giardia sp. 31,3 27,5 0,727 

Ancylostoma spp. 28,1 17,5 0,281 

Cystoisospora spp. 3,1 10,0 0,254 

Toxocara sp. 0,0 2,5 - 

Larvas Rabditóides 3,1 0,0 - 

Ácaros 0,0 2,5 - 

Entamoeba sp. 0,0 2,5 - 

Teste binomial. Fonte: Dados do autor, 2022. 

 

Na variável idade dos animais, foi visto que não teve significância estatística 

(p=0,132) com relação ao número de amostras positivas e negativas, porém obteve-se 

maiores valores para os grupos de animais com menos de 1 ano e acima de 3 anos, com 

62,5% e 61,5%, respectivamente (Tabela 4). Resultado semelhante foi obtido por Ferreira et 

al. (2013) que encontraram maior positividade para faixa etária entre um mês e um ano 

(63,75%), ao analisar amostras fecais de gatos de Londrina, PR e por Ubirajara Filho et al. 

(2022) que encontraram maior frequência de positividade em amostras fecais de gatos 

menores de um ano de idade (48%) no estado de Pernambuco. 

O mesmo foi visto com relação a positividade para as diferentes espécies de 

parasitos estudadas, quando comparado as diferentes faixas etárias, onde podemos observar 

que para a faixa etaria menor de um ano, foi encontrado os parasitos Giardia spp.; Ancylostoma 

spp.; e Cystoisospora spp. como mais frequentes, seguido pelas faixas etarias entre 1 e 3 anos e 

acima de 3 anos que tiveram apenas Giardia spp. e Ancylostoma spp. entre os mais frequentes. 

Ao analisar o emprego das diferentes técnicas coproparasitológicas utilizadas, a tecnica de 

exame direto (50%) teve melhor eficiencia nos animais menores de 1 ano, seguido pela 

tecnica de flutuação (45,8%) nessa mesma categoria. Logo em seguida é possivel obsevar 

valores invertidos na categoria de animais acima de 3 anos, apresentando melhor resultado 
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para a tecnica de flutuação (42,3%). Valores mais baixos são vistos na faixa etária de um a 

três anos. Já com relação à técnica de sedimentação, é possível constatar que não se verificou 

diferença estatística significativa para nenhuma das faixas etárias (p=0,235) (Tabela 4). 

 

Tabela 3-Distribuição de frequência simples (%) sobre variável faixa etária. 
 Idade dos animais 

p-valor 
 < 1 ano 1 a 3 anos Acima de 3 

Positivo 15 (62,5) 08 (36,4) 16 (61,5) 0,132 

Negativo 09 (37,5) 14 (63,6) 10 (38,5)  

Total 24 (100,0) 22 (100,0) 26 (100,0)  

     

Direto 50,0 22,7 34,6 0,046* 

Flutuação 45,8 27,3 42,3 0,035* 

Sedimentação 16,7 9,1 19,2 0,235 

Total 24 (100,0) 22 (100,0) 26 (100,0)  

     

Giardia spp. 33,3 22,7 30,8 0,153 

Ancylostoma spp. 20,8 13,6 30,8 0,100 

Cystoisospora spp. 20,8 0,0 0,0 - 

Toxocara sp. 0,0 0,0 3,8 - 

Larvas Rabditóides 4,2 0,0 0,0 - 

Ácaros 0,0 0,0 3,8 - 

Entamoeba sp. 4,2 0,0 0,0 - 

* Diferença estatística entre positividades na linha (p<0,05 – Qui-quadrado para proporções homogêneas). 
Fonte: Dados do Autor, 2022. 

 

Por meio do presente trabalho, observa-se a necessidade da atenção para os gatos 

como animais de companhia, pois os mesmos hospedam parasitos zoonóticos mesmo 

quando assintomáticos. Fato este, passa a representar riscos aos tutores e aos lugares por 

onde esses felinos deixam suas fezes e as mesmas não recebem o manejo adequado. Assim, 

há a necessidade da realização de exames coproparasitológicos na rotina clínica desses 

animais como forma de evitar a propagação das zoonoses. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Pela presente pesquisa, identificou-se ovos de Ancylostoma spp.; Toxocara spp.; 

Oocistos de Cystoisospora spp.; cistos e trofozoítos de Giardia sp.; Cistos de Entamoeba sp. 

Além de ácaros de vida livre e larvas rabditoides. 

Destes, é factível o conhecimento de que os nematodeos Ancylostoma spp., Toxocara 

spp. e os protozoários Giardia sp. e Entamoeba sp. possuem caráter zoonótico, devendo-se 

atentar para o risco de transmissão para o homem, pelo íntimo contato que existe entre os 

pets e o ser humano. 

Para as variaveis condições de vermifugação e sexo, não se obteve diferença 

estatistica das proporções estudadas; quanto à variável idade, a frequencia dos parasitos foi 

maior para as faixas etarias menor que um ano e acima de três anos. 
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RESUMO 

O conceito de saúde única é fundamental na adoção de políticas públicas 
eficientes para a prevenção e o controle destas enfermidades, tendo em vista que 
integra a saúde humana, animal e ambiental. As ações antrópicas sobre os 
ecossistemas resultam em alterações ambientais que favorecem a disseminação 
de diversas doenças transmitidas por vetores, como a Leishmaniose, que é uma 
zoonose de origem parasitária transmitida pelos flebotomíneos, os quais são 
atraídos para ambientes ricos em matéria orgânica. Apesar de o cão ser 
considerado o principal reservatório do protozoário Leishmania sp. em zonas 
urbanas, existem estudos que relatam a infecção do gato doméstico em algumas 
regiões. Entretanto, no Brasil, ainda não se tem uma medida terapêutica 
exclusiva e permitida para o tratamento dos animais, bem de alternativas para o 
controle da doença na espécie. Por conseguinte, animais com diagnóstico 
positivo para Leishmaniose felina apresentam importância epidemiológica tanto 
para a saúde humana quanto animal. Diante dos fatos apresentados, o presente 
estudo tem o objetivo de revisar e atualizar conceitos acerca da Leishmaniose 
felina e sua relevância para a saúde única. 

  

  

  

 

FELINE LEISHMANIASIS AND YOUR RELEVANCE 
IN ONE HEALTH 
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The concept of a one health is fundamental in the adoption of efficient public 
policies for the prevention and control of these diseases, considering that it 
integrates human, animal and environmental health. Anthropogenic actions on 
ecosystems result in environmental changes that favor the spread of several 
diseases transmitted by vectors, such as Leishmaniasis, which is a zoonosis of 
parasitic origin transmitted by sandflies, which are attracted to environments 
rich in organic matter. Although the dog is considered the main reservoir of the 
protozoan Leishmania sp. in urban areas, there are studies that report the 
infection of domestic cats in some regions. However, in Brazil, there is still no 
exclusive and permitted therapeutic measure for the treatment of animals, as 
well as alternatives for controlling the disease in the species. Therefore, animals 
with a positive diagnosis for feline Leishmaniasis are epidemiologically 
important for both human and animal health. Given the facts presented, the 
present study aims to review and update concepts about feline Leishmaniasis 
and its relevance to one health. 

  

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
O conceito de “Saúde Única” é definido como integração entre saúde humana, 

animal e ambiental, sendo necessária a colaboração sobretudo de médicos e médicos 

veterinários. Estes profissionais devem agir em conjunto com a finalidade de orientar a 

população no que diz respeito aos cuidados básicos com os animais e questões sanitárias, em 
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associação com a adoção de políticas públicas efetivas que visem a identificação de fatores 

de riscos de infecção e prevenção de zoonoses (OIE; CIRNE E CABRERA, 2019). 

A ação humana sobre o meio ambiente ocasiona mudanças ambientais que alteram o 

equilíbrio do ecossistema, o que favorece a dispersão de enfermidades que prejudicam tanto 

a saúde humana quanto a animal. Sendo assim, o ambiente pode contribuir para o aumento 

do risco de transmissão de diversas doenças através de vetores, a exemplo dos flebotomíneos, 

que são atraídos para locais ricos em matéria orgânica e são responsáveis pela transmissão da 

leishmaniose (OMS; CLEFF et al., 2020).  

A leishmaniose é uma zoonose de origem parasitária, responsável por provocar 

quadros cutâneo (LC), visceral (LV), ocular e mucocutânea (LMC) em seus hospedeiros. A 

infecção ocorre devido ao repasto sanguíneo de um flebotomíneo fêmea infectado com as 

formas promastigotas em seu intestino, as quais são fagocitadas por macrófagos e, 

posteriormente, se multiplicam até transformarem-se na forma amastigota (MOKNI, 2019; 

OMS, 2020). 

No Brasil, são registrados centenas de casos da LC e LV anualmente, sendo a região 

Norte e Nordeste os responsáveis pelos maiores índices de pacientes infectados no país, 

principalmente em homens na faixa etária de 20 a 49 anos de idade (MS, 2021).  

Os cães são considerados os principais reservatórios urbanos da leishmaniose, 

porém, nos últimos anos diversos estudos vêm relatando a infecção por Leishmania sp. em 

gatos domésticos, os quais passaram a ser considerados em algumas regiões, hospedeiros 

reservatórios da Leishmaniose. Assim, animais positivos para Leishmaniose felina (LFe) 

apresentam uma grande importância epidemiológica para a saúde humana e animal 

(PENNISI; PERSICHETTI, 2018; NASCIMENTO et al, 2021).  

Diante do exposto, levando em consideração a importância do entendimento e 

disseminação do conceito de saúde única para a identificação e prevenção de zoonoses, o 

presente estudo tem como objetivo de realizar uma revisão literária sobre a Leishmaniose 

felina e sua relevância para a saúde única. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1. Etiologia e epidemiologia 

 
Os felinos são parasitados pelo protozoário da espécie Leishmania infantum, que tem 

sido reportado como agente responsável por provocar a LFe em animais que vivem em áreas 

endêmicas no Brasil. Em um estudo realizado em área endêmica com gatos 

semidomiciliados, foi possível observar felinos sendo parasitados, porém assintomáticos, 

sugerindo-se que estes podem atuar como hospedeiros reservatórios da LFe. Uma vez o gato 

infectado, este pode contribuir para a manutenção do ciclo biológico do parasito, sendo 

importante o acompanhamento epidemiológico em áreas com casos já registrados, para a 

implantação de medidas de prevenção e controle da doença (MAIA et al., 2008; PENNISI; 

PERSICHETTI, 2018; SANTOS et al., 2021).  

Por muito tempo, a Leishmaniose era uma doença que normalmente acontecia em 

área rurais, porém atualmente vários estudos reportam que os pequenos e grandes centros 

urbanos brasileiros possuem casos de humanos e animais sendo acometido por essa 

enfermidade Com isso, o MS classifica algumas áreas a serem investigadas, de acordo com o 

número de casos humanos notificado, a exemplo: “área de transmissão esporádica”, cujo o 

número de casos da Leishmaniose Visceral em Humanos nos últimos 5 anos é inferior a 2,4 

casos (MS, 2014; ARAUJO, 2015; SILVA et al., 2017; ALMEIDA et al., 2021). 

Na América do Sul, a disseminação da doença entre os animais está relacionada a 

expansão do mosquito-pólvora (Lutzomyia longipalpis), vetor transmissor do protozoário 

causador da LFe em regiões endêmicas. Embora os cães tenham sido reportados como os 

principais reservatórios da L. infantum, a presença do gato no ambiente doméstico tem sido 

relato que esses animais são também parasitados por essa espécie, contribuindo para os casos 

de Leishmaniose Visceral Humana (LVH) no Brasil (DALVI et al., 2018; ROCHA et al., 

2019).  

Estudos revelam que o acompanhamento epidemiológico em áreas endêmicas deve 

ser investigado, visto que o papel desses animais no ciclo biológico da Leishmania sp. é um 

fator preocupante para a saúde pública, contribuindo assim, para a disseminação da doença 

entre as espécies (METZDORF et al., 2017; NASCIMENTO et al., 2021).  

Na região Nordeste do Brasil em um estudo realizado no estado de Pernambuco, 

foram coletados em 128 gatos, diferentes amostras biológicas (sangue periférico, SWAB 

conjuntival e aspirado de linfonodo com agulha fina), que posteriormente foram analisadas 

sob microscopia óptica, submetidas ao teste molecular PCR e sequenciamento genético. Nos 
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resultados foi possível observar no exame citológico, em um animal, a presença de formas 

amastigotas de Leishmania sp., positividade no exame PCR e uma identidade molecular 

significativa superior a 99% entre a sequência de consenso obtida no presente estudo e 

disponível no banco de dados de sequências genéticas (Genbank) (BERENGUER et al., 

2021).  

                   
2.2 Transmissão e Ciclo biológico 

 
A transmissão vetorial é a forma mais comum de transmissão da LV no Brasil, porém, 

na literatura há relatos de transmissão venérea e vertical da doença (LUTZ e NEIVA, 1912; 

MANGABEIRA, 1938; TEICHMANN et al., 2011). 

Quanto ao ciclo biológico de Leishmania spp., há duas as formas infectantes: a 

promastigota metacíclicas e a amastigota. A primeira se aloja na probóscide do flebotomíneo 

e infecta o hospedeiro vertebrado durante o repasto sanguíneo. A partir desse momento, 

deslocam-se para os órgãos linfoides secundários, de forma a infectar células do sistema 

fagocítico mononuclear (SFM), como monócitos, histiócitos e macrófagos (REY, 2001).  

Após o período de incubação, que varia de um mês a sete anos, formas amastigotas 

começam a se desenvolver e se multiplicam por fissão binária até o rompimento da célula 

hospedeira e disseminação hematogênica e linfática, atraindo outros macrófagos através de 

uma reação inflamatória (SANTA-ROSA & OLIVEIRA, 1997; REY, 2001).  

Ao se alimentar de um hospedeiro infectado, o vetor adquire a forma amastigota do 

protozoário, a qual é liberada em seu trato digestivo. Nele, diferencia-se em promastigota 

procíclica, multiplicando-se por divisão binária e diferenciando-se em formas metacíclicas, 

que migram para a probóscide do flebótomo, reiniciando o ciclo ao se alimentar de um novo 

hospedeiro (Figura 1) (SILVA, 2008).  
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Figura 1. Representação do ciclo biológico e de transmissão da Leishmania em felinos. 

 

 

Fonte: Adaptado de DIAS et al. (2021). 

 
2.3  Sinais Clínicos 

 
Os mecanismos imunológicos envolvidos a LFe, nessas espécies são quase 

semelhantes aos cães, porém há relato que esses animais são menos afetados por doenças 

transmitidas por artrópodes, estando relacionada a genética da espécie, comportamento, 

resposta imune e estilo de vida (DAY, 2016; SOLANO-GALLENO et al., 2016; 

AKHTARDANESH et al., 2018; AHUIR-BARAJA et al., 2021).  

Em um estudo realizado na Bahia, dois gatos foram diagnosticados com L. infantum, 

sendo possível observar alterações características da doença comum na espécie canina como 

hipertermia, lesões cutâneas múltiplas e ulcerações em plano nasal. Sugere-se que a resposta 

imune dos felinos seja da mesma forma como ocorre nos cães, sendo a primeira linha de 

defesa mediada por células dendríticas, macrófagos e neutrófilos, induzindo a fagocitose e 

eliminação do protozoário. Nos casos de animais que manifestam os sinais clínicos 

característicos da doença, pode estar relacionado a uma resposta imune Th2 (T helper 2), o 
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qual estará presente células especializadas e produtoras de imunocomplexos, que é 

responsável pelas alterações provocadas pela Leishmania sp. (SOARES et al., 2015; 

HEADLEY et al., 2019).  

Embora os gatos não apresentem manifestações clínicas tão aparentes, alguns 

demonstram sinais gerais característicos da doença, como linfadenomegalia, anorexia, 

letargia, febre, mucosas pálidas, polifagia, perda de peso, poliúria e polidipsia. As lesões 

dermatológicas já reportadas em felinos podem ser localizadas ou multifocais, que 

normalmente são distribuídas pela cabeça, pescoço, dorso, cauda, abdome, coxins e região 

interescapular. No geral, essas alterações são mais observadas na região cefálica, ponta de 

orelha, em plano nasal como úlcera e hiperqueratose (PENNISI; PERSICHETTI, 2018; 

HEADLEY et al., 2019; ABRAMO et al., 2021).  

Outras alterações comuns são de envolvimento ocular (blefarite nodular, 

conjuntivite, ceratoconjuntivite, uveíte, panoftalmite) (PENNISI et al., 2013; PENNISI; 

PERSICHETTI, 2018). Em países europeus, foram relatadas alterações viscerais como 

hepatomegalia e esplenomegalia em gatos (PENNISI et al., 2015). Já as anormalidades 

laboratoriais observadas, em um estudo com 16 gatos, foram notadas anemia não 

regenerativa, proteinúria, azotemia, hiperglobulinemia, bilirrubinemia, hipoalbuminemia, 

leucocitose neutrofílica, neutropenia, hiperfosfatemia, hiperglicemia, elevação da 

creatinoquinase e da alanina aminotransferase (FERNANDEZ-GALLENO, 2020).  

 
2.4 Diagnóstico, Tratamento e Controle  

 
Nas Américas, para o diagnóstico da Leishmaniose em gatos, os animais devem ser 

submetidos à avaliação clínica, epidemiológica, exames hematológicos, bioquímico, testes 

rápidos, sorológico e molecular. No Brasil, os exames sorológicos mais utilizados são o 

ELISA e RIFI para a detecção de anticorpos e estruturas parasitárias da Leishmaniose. Além 

destes, a citologia de medula óssea, baço e linfonodos, também são realizados para a 

identificação das formas amastigotas, como também, o exame histopatológico de pele e 

molecular (PCR ou qPCR) para identificar a espécie parasitária (TREVISAN et al., 2015; 

FERNANDEZ-GALLEGO et al., 2020; NASCIMENTO et al., 2021).  

No Brasil, inicialmente é realizado testes imunocromatográficos por meio do Teste 

Rápido: Dual Path Plataform (TR-DPP®), da empresa Bio-Manguinhos (FIOCRUZ) e 

SNAP® Leishmania (INDEXX) para a identificação de anticorpos anti-Leishmania, sendo 

o TR-DPP® o que possuí indicação pelo Ministério da Saúde (MS). Além destes, a citologia 
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aspirativa, o teste de imunofluorescência indireta (RIFI) e imunoensaio enzimático (ELISA), 

são métodos que tem como objetivo identificar o parasito, a presença de anticorpos e/ou 

antígenos da Leishmania sp. Outros exames moleculares também podem ser realizados para 

concluir o diagnóstico, no qual a PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) e qPCR (PCR 

quantitativa) são mais confiáveis (TREVISAN et al., 2015; SOUZA et al., 2019; 

NASCIMENTO et al, 2021; SANTOS et al., 2021). 

A LFe por se tratar de uma doença que vem sendo reportada nos últimos anos, ainda 

no Brasil não se tem uma medida terapêutica exclusiva e permitida para o tratamento dos 

animais, sendo liberado pelo MAPA, o uso da Miltefosina (Milteforan®, Virbac) como 

medida terapêutica exclusiva para cães no país. Recentemente, uma gata de 6 anos de idade 

foi submetida ao tratamento da leishmaniose durante sete meses com Alopurinol, o qual 

demonstrou melhora significativa dos sinais clínicos. Dois anos após o tratamento, foi 

observado recidiva das manifestações clínicas, sendo realizada novamente a mesma 

intervenção terapêutica, porém verificou-se efeito colateral indesejável, piora progressiva e 

morte do animal (MAPA, 2016; BRIANTI et al., 2019).  

Já em um estudo realizado na Suíça, observou-se que gatos submetidos ao tratamento 

com Alopurinol, apresentaram influência na eliminação do parasito, observados em cortes 

histológicos de tecidos lesionados. Sete anos após este estudo, foi observado que o uso dessa 

substância promoveu a remissão total das lesões cutâneas após a administração de 100 

mg/kg, uma vez por dia durante quatro meses, porém após a necropsia, o exame revelou a 

presença do parasita em células do hospedeiro (RUFENACHT et al., 2005; POCHOLLE et 

al., 2012).  

No Brasil, não existem recomendações sobre medidas alternativas indicadas para o 

controle da LFe em gatos cometidos pela infecção, sendo única e exclusiva a vacinação e o 

uso de coleira repelente indicada a espécie canina. Porém, em um estudo realizado na Itália, 

foi testado em uma área endêmica para a Leishmaniose, um colar de matriz de polímero em 

gatos, que é composto por imidacloprid 10% e flumetrina 4,5% utilizado como repelente de 

pulgas e carrapato, o qual mostrou eficácia de 75% para a prevenção do vetor flebotomíneo, 

reduzindo significativamente os riscos de infecção. A coleira foi sugerida como medida 

preventiva a serem utilizadas nos gatos para promover a redução dos riscos de infecções na 

população humana e animal, sendo uma alternativa a ser aderida para essa espécie (PENNISI 

et al., 2013; BRIANTI et al., 2017; SILVA et al., 2020). 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Considerando que, gatos domésticos são descritos em estudos como hospedeiros 

reservatórios do protozoário Leishmania sp., animais positivos para tal infecção representam 

risco para a saúde única. Entretanto, a Leishmaniose felina é uma doença relatada 

recentemente no Brasil, e por isso, não há medidas eficazes para controle e tratamento. 

Assim, é imprescindível a realização de estudos para investigar medidas terapêuticas 

eficientes para esta zoonose em felinos domésticos, bem como de políticas públicas 

adequadas para o monitoramento dos casos de infecção nestes animais e de alternativas de 

controle da transmissão da Leishmaniose felina. 
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RESUMO 

O Brasil é priorizado por muitos pesquisadores como o país mais megadiverso 
do mundo como título. Diante disso, a fauna local tem sofrido sobrecargas de 
ameaças a sua integridade devido as ações exageradas antrópicas sobre seus 
habitats naturais. Com a deterioração de seus habitats, diversos mamíferos 
silvestres têm buscado abastecer suas necessidades biológicas nos grandes 
centros urbanos. Dessa forma, o aumento de contato do ser humano com os 
animas silvestres tem recebido alertas em questões de saúde pública visto que, 
considerados por diversos autores, tais seres são tidos como reservatórios 
naturas de parasitoses infecciosas, como o caso dos helmintos gastrintestinais. 
Diante da relevância da temática para saúde coletiva, o presente estudo busca, 
por meio de um levantamento bibliográfico, revisar aspectos importantes acerca 
destas parasitoses e avaliar a importância dos mamíferos silvestres como 
reservatórios naturais em seus ciclos biológicos.. 

  

  

  

 

INTESTINAL HELMINTHS OF WILD ANIMALS: 
EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS AND OF INTEREST IN 
PUBLIC HEALTH 
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Brazil is prioritized by many researchers as the most megadiverse country in the 
world as a title. In view of this, the local fauna has suffered overloads of threats 
to its integrity due to exaggerated anthropic actions on its natural habitats. With 
the deterioration of their habitats, several wild mammals have sought to supply 
their biological needs in large urban centers. In this way, the increased contact 
of human beings with wild animals has received alerts on public health issues 
since, considered by several authors, such beings are considered as natural 
reservoirs of infectious parasites, as is the case of gastrointestinal helminths. In 
view of the relevance of the theme for public health, the present study seeks, 
through a bibliographical survey, to review important aspects about these 
parasitic diseases and to evaluate the importance of wild mammals as natural 
reservoirs in their biological cycles. 

  

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil ocupa quase metade de todo continente da América do Sul e está no topo 

dos países megadiversos, no qual detém cerca de 15-20% de toda biodiversidade mundial do 

planeta, possuindo o total de 9 mil vertebrados contidos em sua fauna local (PNUMA, 2019). 
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Nos últimos anos a ação antrópica sob a natureza para o abastecimento de suas 

necessidades foi tida por muitos pesquisadores, como forma imperativa, obtendo uma 

redução das florestas naturais (CAMPOS, 2012; ARRAES, 2012).  

A presença europeia por cinco séculos foi definitiva para a devastação de biomas 

como a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica destruindo uma área equivalente ao território 

de Portugal, e para o enraizamento da cultura de desmatamento no país (MITTERMEIER, 

2005; ARRAES, 2012). 

Para a Organização Mundial da Saúde 71,8% das doenças zoonoses são originárias 

da vida selvagem (OMS, 2017). Sendo que 58% de todas as doenças que acometem humanos 

e animais estão ligadas aos distúrbios do ecossistema, reféns diretamente da globalização, 

resultando assim, na rápida disseminação de patógenos zoonóticos de origem parasitária 

(TAYLOR et al., 2001; PAGE et al., 2011). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os helmintos constituem um grupo de parasitos distribuídos em três Filos: 

Nemathelmintae, Acanthocephala e Plathelmintos, sendo este último dividido em duas 

classes: Trematoda e Cestoda (URQUHART et al., 1998).  

No Brasil, as verminoses parasitárias constituem alarmante preocupação pública 

devido a sua ampla distribuição geográfica e elevados níveis de prevalência (MELLO, 2004). 

Atingem cerca de 36% da população, sendo que 55% do grupo pertence a crianças, onde os 

casos mais frequentes são em comunidades com situação de baixa condição sanitária (OMS, 

2018).  

Acredita-se, segundo pesquisadores, que entre 30 a 100 milhões de espécies de 

vertebrados e invertebrados sejam parasitados por helmintos (REAKA-KUDLA et al., 

1997).  

Diferentemente dos animas domésticos, em silvestres, a identificação destes parasitos 

gastrointestinais ainda é um desafio, pois algumas espécies produzem ovos semelhantes, 

sendo difícil à identificação taxonômica, apesar de que a utilizando morfometria pode ser 

uma boa opção (SLOSS et al., 1999). 
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 Quadro 1. Espécies de helmintos gastrointestinais encontrados em alguns grupos de animais silvestres. 

Grupo Espécies Helmintos 

Roedores1,2,3 
 
 

Rato-preto (Rattus rattus); 
Ratazana (Rattus novergicus); 
Camundongo (Mus sp.); 
Roedor (Peromyscus sp.); Rato-
da-cabrera (Microtus sp.) 

Ancylostoma, Capillaria, Echinococcus, 
Echinostoma, Hymenolepis, Paragonimus, 
Railleitina, Strongyloides, Taenia e Trichinella 

Canídeos4  Raposa (Cerdocyon thous) Ancylostomatidae, Ascaridadae, 
Spiruroidea, Physaloptera sp. (Nematoda: 
Acuariidae) e Oncicola sp. (Acantocephala: 
Pachisentidae) 
 

Felídeos 4 
 
 
 

Onça-Pintada (Panthera onca); 
Onça-Parda (Puma concolor)  

Primatas 4,5 
 
 
 
 
 
 
 

Macaco-prego (C.apella) Ancylostoma spp.; Strongyloides spp.; 
Physaloptera sp.; Trichuroidea; Spirometra sp.; 
Taeniidae 

Guaribas (Allouatta caraya) Trichostrongyloidea, Strongyloides sp., 
Ascaridiae; Tripanoxyurius minutus; 
Oxyuridae 

Bugio (Alouatta caraya); 
Macaco-aranha (Ateles 
paniscus); Saguis (Callithrix sp)  

Ancylostoma spp.; Strongyloides spp. 

Quirópteros6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morcego-marrom (Eptesicus 
furinalis); Myotis-negro 
(Myotis nigricans); 
Morceguinho-das-casas 
(Tadarida brasiliensis); 
Morcego-de-cauda-livre 
(Nyctinomops laticaudatus); 
Molosso-negro (Molossus 
rufus); Morcego-beija-flor 
(Glossophaga soricina) 
 

Nematódeos (Allintoshius spp., 
Anoplostrongyluss spp., Aonchotheca spp., 
Biacantha spp., Bidigiticauda spp., Capillaria 
spp., Carostrongylus spp., Cheiropteronema 
spp., Histiostrongylus spp., Litomosoides spp., 
Migonella spp., Molostrongylus spp., 
Parahistiostrongylus spp., Physaloptera sp., 
Stilestrongylus spp., Tenoranema spp. e 
Torrestrongylus sp.); trematódeos 
(Acanthatrium spp., Anenterotrema spp., 
Castroia spp., Chiropterotrema spp., 
Gymnoacetabulum spp., Hasstilesia spp., 
Maxbrauniun spp., Neodiplostomum spp., 
Nudacotyle spp., Ochoterenatrema spp., 
Parabascus spp., Paralecithodendrium spp., 
Tremajoannes spp. e Urotrema spp.);  
cestódeos (Cycloskrjabinia sp., Mathevotaenia 
spp., Atriotaenia spp., e Vampirolepis spp.);  
acantocéfalos (Moniliformis moniliformes e 
Neoncicola artibei) 

Note: 1 - MALSAWMTLUANGI e TANDON (2009); 2 - MILLAZZO et al. (2010); 3- OGUNNIYI et al. 
(2014); 4 - BRANDÃO (2007); 5 - SNAK et al., 2017; 6 - SANTOS e GIBSON (2015). 

 
As helmintíases estão diretamente relacionadas com as condições de vida do 

hospedeiro e do ambiente onde os animais vivem. Embora, sejam mais prevalentes em locais 

onde não há boas condições de higiene (CARMO e SALGADO, 2003). 
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Algumas espécies de animais sinantrópicos têm vivido em ambientes em conjunto 

com humanos, onde este tipo de interação favorece a transmissão de diversos helmintos 

gastrointestinais com potencial zoonótico (PARAMASVARAN et al., 2009). 

Existem diversos ciclos de helmintos, sendo cada um com sua particularidade, mas 

diante disso pode-se destacar algumas parasitoses de importância na saúde pública, como por 

exemplo o Ancylostoma que possui o ciclo monóxeno (Figura 1), necessitando apenas de um 

hospedeiro para completar seu ciclo biológico (SILVA, 2021). 

Clinicamente, o parasitismo por helmintos pode desencadear o surgimento de 

quadros diarreicos, além de lesões mecânicas provocadas pelas formas adultas em seus 

hospedeiros (JONES, 2000), como também podem ocasionar dificuldade no ganho de peso, 

falhas na pelagem, e obstrução intestinal (NELSON et al., 2001). 

Como forma de diagnóstico de ovos e larvas de helmintos gastrointestinais dos 

animais, diferentes métodos coproparasitológicos tem sido utilizado, como a técnica de Willis 

(flutuação), Hoffman e cols. (Sedimentação espontânea), centrifugo-sedimentação, 

centrifugo-flutuação, o exame direto e a técnica de Baerman (PELCHEBISK et al., 2010; 

BARDA et al., 2014).  

Além do mais para vencer as barreiras coproparastológcas na Medicina Veterinária, 

principalmente na Clínica Médica de Animais Silvestres, devido à baixa sensibilidade de 

alguns testes coprológicos, métodos  de diagnósticos parasitológicos mais sensíveis e eficazes 

como a técnica de FLOTAC® e Mini-FLOTAC® foram incluídos na rotina laboratorial de 

grandes centros de pesquisas humanas e animais no mundo, capaz de detectar estruturas 

parasitárias em animais que habitam áreas de baixa endemicidade, e em casos onde as 

infecções são assintomáticas (RINALDI e CRINGOLI, 2014; LIMA et al., 2016; LIMA et 

al., 2017). 
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Figura 1. Ciclo do helminto Ancylostoma sp. em animais silvestres e humanos.  

          

 

Fonte: Arquivo pessoal (2023). 

 
Além dos animas silvestres serem tidos como reservatórios de uma ampla gama de 

parasitos oportunistas causadores de enfermidades infecciosas, determinados seres quando 

infectados podem contaminar o ambiente, alimentos e fontes hídricas, representando uma 

ameaça para humanos e outras espécies animais (PARAMASVARAN et al., 2009; 

QUADROS, 2022). 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAS 

 
Como apontado por inúmeros autores, os mamíferos silvestres são tidos como 

reservatórios naturais de uma ampla gama de espécies de helmintos gastrointestinais. Não 

muito distante, em sua maioria, parte dessas parasitoses infecciosas possuem potencial 

zoonótico de característica alarmante para a saúde pública. Sendo assim, torna-se necessário 

o aprofundamento e aprimoramento de pesquisas para o compreendimento do papel dos 

animas silvestres no ciclo biológicos de determinados agentes etiológicos e sua relação 
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parasito/hospedeiro, para assim serem tomadas medidas efetivas de controle com caráter 

certeiro e conservatório da fauna silvestre. 
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RESUMO 

A Giardia sp. acomete a giardíase, uma doença de notificação compulsória 
nacional. Criptosporidium sp. causa a criptosporidiose que em pessoas 
imunossuprimidas, além de afetar o sistema digestório também pode acometer 
o sistema respiratório. Sendo ambos protozoários de caráter zoonótico e  
facilmente disseminada pela ingestão de água, alimentos, superfícies ou objetos 
contaminados. Tendo em vista a escassez de estudos descritivos o objetivo desse 
estudo é uma revisão bibliográfica da Giardia sp. e Criptosporidium sp. em animais 
e sua relevância em saúde pública. Para esse estudo foi avaliado livros, artigos, 
periodicos sobre o assunto estudado nos sites PubMed, Medline, BVS e Scielo. 
O gênero Cryptosporidium é classificado como eucarionte pertencente ao Filo 
Apicomplexa, classe Gregarinomorphe, Família Cryptospodidiidae, sendo protozoários 
parasitos entéricos que se desenvolvem no epitélio da mucosa intestinal ou 
gástrica de seus hospedeiros. Acreditando-se que seja o segundo agente 
parasitário que contribui para doença diarréica em crianças, estimando-se que 
surgem cerca de 2,9 milhões de casos anualmente só no continente africano. Já 
a Giardia sp. é flagelada pertence ao Filo Sarcomastigophora, Subfilo Mastigophora, 
Classe Zoomastigophora, Ordem Diplomonadida e Família Hexamatidae, é um dos 
mais prevalentes parasitos intestinais de humanos e animais, sendo descrito pela 
primeira vez a mais de 330 anos. A Giardia sp. e Criptosporidium sp. é relevante 
em saúde pública, pois possuem caráter zoonótico. E vale ressaltar que ambos 
são um problema médico-sanitário que atingem um grande numero de pessoas, 
principalmente, crianças e pessoas do grupo de risco. 

  

  

  

 

GIARDIA SP. E CRIPTOSPORIDIUM SP. IN ANIMALS AND ITS 
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Giardia sp. affects giardiasis, a nationally notifiable disease. Cryptosporidium sp. 

causes cryptosporidiosis, which in immunosuppressed people, in addition to 

affecting the digestive system, can also affect the respiratory system. Being both 

zoonotic protozoa and easily disseminated by ingestion of  contaminated water, 

food, surfaces, or objects. Given the scarcity of  descriptive studies, the objective 

of  this study is a bibliographic review of  Giardia sp. and Cryptosporidium sp. 

in animals and their relevance in public health. For this study, books, articles, and 

journals on the subject studied on PubMed, Medline, BVS, and Scielo sites were 

evaluated. The genus Cryptosporidium is classified as a eukaryote belonging to the Phylum 

Apicomplexa, class Gregarinomorphe, Family Cryptospodidiidae, being protozoan enteric 

parasites that develop in the epithelium of  the intestinal or gastric mucosa of  their hosts. It is 

believed to be the second parasitic agent that contributes to diarrheal disease in 

children, with an estimated 2.9 million cases occurring annually in the African 

continent alone. As Giardia sp. is flagellate belongs to the Phylum 

Sarcomastigophora, Subphylum Mastigophora, Class Zoomastigophora, Order 

Diplomonadida, and Family Hexamatidae, is one of  the most prevalent intestinal 

parasites of  humans and animals, being described for the first time over 330 

years ago. Giardia sp. and Cryptosporidium sp. are relevant in public health, as they 

have a zoonotic nature. And it is worth mentioning that both are medical-
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sanitary problems that affect a large number of  people, especially children and 

people in the risk group. 
  

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As entidades filantrópicas e religiosas introduziram a saúde no Brasil intervindo em 

indivíduos que precisavam de atenção à saúde e que contribuía financeiramente 

(FERNANDES e SOUSA, 2019). Destaca-se que o sistema de saúde do Brasil sofreu várias 

reformulações desde 1985, no entanto, a partir da constituição de 1988 que foi introduzida 

o atendimento de gratuito, integral e universal à saúde (PAULETTI, 2020). 

Na sociedade brasileira, existe uma conexão dos animais e indivíduos, desde 

exploração fornecendo alimentos, fibras, meios de subsistência, viagens, esportes, 

companheirismo à educação. Enfatiza pelo Pesquisa Nacional de Saúde e Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) em 2019 estima-se que 54 milhões de animais são 

domiciliados e destes, apenas 28 milhões são vacinados. 

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) de cada 10 doenças 

infecciosas, 6 foram transmitidas por animais. Essas zoonoses possuem os animais como 

importante hospedeiros para a manutenção e até transmissão aos seres humanos por contato 

direto e/ou indireto através de vetores, ingestão de alimento e/ou água (BRASIL, 2018; 

RECHT et al., 2020; CDC, 2021). 

Alguns protozoários gastrointestinais podem possuir caráter zoonótico, a exemplo 

da Giardia sp. agente etiológico da giardíase, uma doença de notificação compulsória nacional 

(SÁ et al., 2021). O Criptosporidium sp., causa a criptosporidiose que em pessoas 

imunossuprimidas, pode afetar o sistema digestório e até o respiratório (BONSERE et al., 

2020). Sendo ambos facilmente disseminada pela ingestão de água, alimentos, superfícies ou 

objetos contaminados (PRADO et al., 2021) 

Levando em consideração o caráter epidemiológico das zoonoses que podem 

provocar doenças gastrointestinais (FRANÇA, 2018; SÁ et al.,2021). O objetivo desse estudo 

é trazeruma revisão bibliográfica sobr Giardia sp. e Criptosporidium sp. em animais e sua 

relevância na saúde pública. 
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2  R EFERE NCIAL T EÓ RIC O  

 

2.1 Cryptosporidium sp. 

 

O gênero Cryptosporidium é classificado como eucarionte pertencente ao Filo 

Apicomplexa, classe Gregarinomorphe, Família Cryptospodidiidae, sendo protozoários 

parasitos entéricos que se desenvolvem no epitélio da mucosa intestinal ou gástrica de seus 

hospedeiros (XIAO et al., 1998; RYAN et al., 2014). 

Interessantemente, vale destacar que recentemente, por meio de advento da 

filogenética molecular alguns taxons apicomplexanos foram modificados, no qual o 

Cryptosopidium que era Coccidia, agora encontra-se no grupo das gregarinas na base de 

Apicomplexa (BORNER e BURMESTER, 2017). No qual 31 espécies de Cryptosporidium são 

conhecidas (ZAHEDI et al., 2016). Sendo o C. muris, C. andersoni, C. parvum, C. hominis, C. 

wrairi, C. felis e C. cannis descritos comumente em mamíferos; C. baïleyi, C. meleagridis e C. galli 

em aves; C. serpentis e C. saurophilum em répteis; e C. molnari exclusivamente em peixes (XIAO 

et al., 2004).  

 

Figura 1 – Ciclo biológico do Cryptosporidium sp. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2023). 
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No que diz respeito ao ciclo biológico do parasite (Figura 1), sabe-se que é 

monóxeno, com diferentes estágios de desenvolvimento: excistação, merogonia, 

gametogonia, fertilização, formação da parede dos oocistos e esporogonia (GELLIN e 

SOAVE, 1992). E a liberação de oocistos presentes nas fezes dos hospedeiros infectados 

pode acarretar na contaminação ambiental, principalmente das fontes d’água, os quais tem 

sido reconhecido como maiores veiculadores do patógeno pela possibilidade de atingir uma 

grande diversidade de hospedeiros (LABERGE et al., 1996). 

Dentre estas, mais de 20 espécies de Cryptosporidium spp. de diferentes genótipos tem 

sido relatado em seres humanos (RYAN et al., 2014). Entretanto, C. parvum é responsável 

pela maioria das infecções descritas em seres humanos e mamíferos, mesmo que C. muris, C. 

felis e C. meleagridis também tenham sido apontados em algumas dessas infecções (DIDIER 

et al., 2004). 

Há evidências de que um grande número de hospedeiros animais possam estar 

envolvidos na transmissão desse parasito (APPELBEE et al., 2005).  Em animais silvestres 

e sinantrópicos Cryptosporidium sp. já foi registrado em roedores, já que à ausência de 

especificidade para o hospedeiro sugere que esses pequenos mamíferos podem ser 

reservatórios desse agente parasitário (SINSKI et al., 1998). Assim, Lallo e colaboradores em 

2008 pesquisaram oocistos de Cryptosporidium em amostras fecais de roedores, marsupiais, 

primatas, morcegos, largatos e sapos, sendo observado o parasitismo exclusivamente em 

roedores da espécie Akodon montensi, Thaptomys nigita e Sciurus aestuans.  

De forma semelhante, Dall´Olio e Franco (2004) ao investigarem a ocorrência de 

espécies de Cryptosporidium na fauna natural de pequenos mamíferos silvestres da Mata 

Atlântica de três áreas serranas do Sudeste brasileiro, detectou C. muris e C. parvum em Akodon 

serrensis e Oryzomys ratticeps, ambas espécies de roedores.  

Em primatas não-humanos à infecção pelo gênero Cryptosporidium já foi registrada nas 

espécies: Alouatta caraya, Ateles paniscus, Callithrix penicillata, Cebus apela, Cercopithecus aethiops, 

Gorilla gorila, Macaca sinica, Papio hamadryas, Pan troglodytes, Presbytis entellus, Saimiri boliviensis e 

Trachypithecus vetulus (MURIUKI et al., 1997; NIZEYI et al., 1999; EKANAYAKE et al., 

2006; VENTURINI et al., 2006; SILVA et al., 2008). 

Em aves C. meleagridis, C. baileyi e C. galli já foram relatados parasitando galinhas, 

perus, frangos e pássaros (XIAO et al., 2004). No Brasil, Anas platyrhynchos, Gallus gallus e 
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Coturnix japonica, já foram detectados eliminando oocistos de Cryptosporidium sp., no qual o 

percentual de positividade variou de 56 a 100% (GOMES et al., 2009). 

No geral, os principais mamíferos domésticos apontados como hospedeiros do 

Cryptosporidium spp. são: bovinos, ovinos, caprinos, camelos, suínos, equinos, cães, gatos, 

gansos, patos e perus (ONG et al., 2002; XIAO et al., 2004; ZHANG et al., 2013).  

A infecção por Cryptosporidium spp. causa em animais inflamação e atrofia das 

vilosidades intestinais resultando em perda da superfície de absorção, desequilíbrio no 

transporte de nutrientes (THOMPSON et al., 2008).    

Em animais silvestres e sinantrópicos por exemplo, a criptosporidiose pode se 

manifesta com maior ou menor expressão clínica, apesar de que os animais parasitados 

podem apresentar anorexia, letargia, perda de peso, diarreia e desconforto abdominal 

(DELGADO et al., 2003). 

No que se refere ao diagnóstico desse protozoário gastrointestinal ainda é 

considerado um desafio, uma vez que não existe unanimidade para recomendar uma técnica 

como sendo a melhor, embora inúmeros método tem sido utilizado em diferentes espécies 

animais, tais como flutuação centrifugada em solução de Sheather, coloração por safranina 

azul de metileno (MUNDIM et al., 1995), auramine-fenol (CASEMORE et al., 1984), 

sedimentação pelo formol-éter com posterior confecção dos esfregaços, com utilização da 

coloração de Ziehl-Neelsen modificada (HENRIKSEN e POHLENZ ,1981) e o método de 

Kinyoun (BRASIL, 1996), ELISA (ROBERT et al., 1990), imunofluorescência direta 

(BORGES et al., 2007), além da Reação em Cadeia de Polimerase (MORGAN et al., 2000). 

 Vale ressaltar que Cryptosporidium sp. é um dos principais protozoários causadores de 

doenças diarréicas do mundo (OMS, 2017). Acreditando-se que seja o segundo agente 

parasitário que contribui para doença diarréica em crianças, estimando-se que surgem cerca 

de 2,9 milhões de casos anualmente só no continente africano (SOW et al., 2016). 

 

2.2 Giardia sp.  

 

Giardia é um protozoário flagelado com ciclo de vida (Figura 2) direto, cuja 

transmissão fecal-oral se dá especialmente pela água contaminada com cistos (THOMPSON, 

2000). Este protozoário flagelado pertence ao Filo Sarcomastigophora, Subfilo 

Mastigophora, Classe Zoomastigophora, Ordem Diplomonadida e Família Hexamatidae, é 

um dos mais prevalentes parasitos intestinais de humanos e animais, sendo descrito pela 

primeira vez a mais de 330 anos (SOGAYAR e GUIMARÃES, 2000).  
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Giardia duodenalis (sinónimo de Giardia lamblia e Giardia intestinalis) é uma das espécies 

que infectam os mamíferos, incluindo os humanos, e estima-se que cause 2,8 bilhões de casos 

de doenças intestinais por ano globalmente (THOMPSON, 2000), com maior prevalência 

em países em desenvolvimento (FENG e XIAO, 2011).   

Além de G. duodenalis, existem outras espécies de Giardia que afetam diferentes 

animais, por exemplo: G. agilis que parasita anfíbios; G. ardeae e G. psittaci que hospedam o 

trato intestinais de aves, e G. muris e G. microti parasitando roedores (MONIS et al., 2008). 

Plutzer et al. (2010) destacam ainda algumas espécies como a G. canis, G. simondi, G. cati, G. 

bovis, G. enterica e G. duodenalis são filogeneticamente semelhantes.  

 

Figura 2 - Ciclo biológico da Giardia sp. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2023) 

 

G. duodenalis consiste em oito conjuntos genotípicos (A a H) com diferentes 

especificidades de hospedeiros, sendo o genótipo A de humanos, bovinos e outros 

mamíferos; B em humanos, primatas e outros mamíferos, C e D em cães e outros canídeos; 

E principalmente em animais com cascos, incluindo bovinos, ovinos e caprinos e, mais 

recentemente, em humanos; F em gatos e humanos; G em roedores; e H em mamíferos 

marinhos (RYAN e CACCIÒ, 2013). 
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A infecção nesses animais ocorre na maioria das vezes pela ingestão de cistos em 

água e/ou alimentos contaminados. No intestino delgado, os trofozoítos sofrem divisão 

binária e chegam à luz do intestino, onde ficam livres ou aderidos à mucosa intestinal, por 

mecanismo de sucção, e em seguida ocorrem a formação de cistos que são eliminados no 

ambiente (BOWMAN et al., 2010). 

Por ser considerada uma das principais causas de enterites no homem e nos animais, 

relatos da infecção em animais silvestres tem sido descrito na literatura.  Apesar de que o 

papel dos animais silvestres na epidemiologia da giardíase ainda é desconhecido, porém testes 

moleculares sugerem que alguns desses animais representam fontes de infecção para o 

homem (FAYER, 2006; APPELBEE et al., 2005). 

No Brasil, cistos de Giardia sp já foram encontrados nas fezes de ouriço-cacheiro 

(Coendou villusus) que habitavam fragmentos de mata no Alto Tietê - SP (LALLO et a. 2008). 

Outras espécies de pequenos mamíferos como o Didelphis albiventris, Mus musculus, Rattus 

norvegicus e Rattus rattus estão listados como hospedeiros silvestres da Giardia sp.  (DUNALP 

et al., 2002; PEREIRA et al., 2002). 

Em um criatório conservacionista localizados nos municípios de Cachoeira do Sul e 

Santa Maria-RS, Silva et al (2008) identificaram giardíase em quatro primatas de duas 

espécies, Cebus apella e Callithrix jacchus. Assim como foi observado o parasito em Alouatta 

fusca, Alouatta pigra, Callithrix argentata, Cercopithecus erythrogaster, Macaca fuscata e M. mulatta 

(MAJEWSKA e KASPRZAK, 2000; SESTAK et al., 2003; ITAGAKI et al., 2005; 

VITAZKOVA e WADE, 2006). 

Em carnívoros selvagens o parasitismo por Giardia sp. tem sido relatado em Cerdocyon 

thous (cachorro-do-mato), Felis serval (serval), Leopardus tigrinus (gato-do-mato), Leopardus weidii 

(gato-maracajá), Panthera tigres (tigre), Panthera leo (leão), Panthera onca (onça-pintada), Puma 

concolor (onça-parda) e Ursus arctos (urso-pardo) (OLIVEIRA et al., 2008; AGHAZADEH et 

al., 2015). 

Mesmo que os animais eliminem os cistos de parasitos nas fezes, é importante 

destacar que estes hospedeiros podem apresentar ou não sinais clínicos da enfermidade 

(VIGNARD-ROSEZ et al., 2006). Embora, animais com giardíase comumente apresentam 

fezes de consistência pastosas a aquosas com odor fétido, em grandes volumes, com 

esteatorréia e flutulência, geralmente sem muco ou sangue, caracterizando uma síndrome mal 

absortiva por enteropatia de intestino delgado, dor abdominal, desidratação, perda de peso, 

podendo vir a óbito em função da evolução no quadro clínico (MUNDIM et al., 2003; 

SILVA et al., 2007).  
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Segundo Taylor et al. (2007), os cistos de Giardia podem ser detectados nas fezes por 

inúmeros métodos, no qual o exame direto de esfregaço fecal, ou concentração fecal por 

acetato-formalina e sulfato de zinco, seguido de exame microscópico, são as técnicas mais 

tradicionais. Entretanto, existem outras ferramentas para o diagnóstico, dentre estas 

destacamos o método de centrífugo-flutuação em sulfato de zinco, FLOTAC®, Mini-

FLOTAC®, imunofluorescência direta e PCR (PAULINO, 2005; SOARES et al., 2008; 

BARDA et al., 2003; LENZI, 2013). 

Vale destacar que apesar dos avanços e melhoria da qualidade sanitária em alguns 

países, a giardíase ainda continua representando um significativo problema médico-sanitário, 

exercendo um impacto na saúde pública, tendo em vista o grande número de pessoas 

acometidas, acompanhados de grandes surtos, e as várias alterações orgânicas provocadas 

em seus hospedeiros, principalmente em crianças, uma vez que este parasito tem sido 

apontado como responsável por alterar o crescimento e funções cognitivas (CARDOSO et 

al., 1995; FENG e XIAO, 2011). 

 

3  C O NSI DE RAÇ ÕE S FI NA IS  

 

A Giardia sp. e Criptosporidium sp. é relevante na saúde pública, pois possuem caráter 

zoonótico. Sendo altamente disseminados, destacando sua forma de transmissão por contato 

direto e indireto por vetores, ingestão de alimento e/ou água.  E vale ressaltar que ambos 

são um problema médico-sanitário que atingem um grande número de pessoas, 

principalmente, crianças e pessoas do grupo de risco. 
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RESUMO 

A dirofilariose tem sido descrita principalmente em países da África, Ásia, 

Austrália, Europa e da América do Sul. A doença dirofilariose é causada pelos 

nematódeos do gênero Dirofilaria que possuem várias espécies como D. repens, 

D. tenuis, D. immitis, D. ursi e D. striata. Os quais detém como vetores Aedes, Culex, 

Anopheles, Mansonia. Possuindo o homem e outros mamíferos, como os felinos 

selvagens hospedeiros acidentais. No entanto, o furão (Mustela putorius furo) é 

considerado um hospedeiro definitivo atípico. Pensando nisso, o objetivo desse 

estudo é uma revisão bibliográfica sobre a dirofilariose em animais silvestres: 

zoonose emergente. Tendo em vista que alguns animais são assintomático, em 

outros pode-se observar a síndrome da veia cava, fraqueza, anorexia, depressão, 

tempo de preenchimento capilar prolongado, distensão ou pulsação da veia 

jugular, dispneia, hepatoesplenomegalia, hemoglobinemia, colapso e choque. A 

morte pode ocorrer poucas, após o aparecimento das manifestações clínicas. 
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Dirofilariasis has been described mainly in countries in Africa, Asia, Australia, 

Europe, and South America. Dirofilariasis disease is caused by nematodes of  the 

genus Dirofilaria which have several species such as D. repens, D. tenuis, D. immitis, 

D. ursi e D. striata. Which holds as vectors Aedes, Culex, Anopheles, Mansonia. 

Possessing man and other mammals, such as wild felines, accidental hosts. 

However, the ferret (Mustela putorius furo) is considered an atypical definitive host. 

With that in mind, the objective of  this study is a bibliographic review on 

heartworm in wild animals: emerging zoonosis. Considering that some animals 

are asymptomatic, in others, vena cava syndrome, weakness, anorexia, 

depression, prolonged capillary refill time, distension or pulsation of  the jugular 

vein, dyspnea, hepatosplenomegaly, hemoglobinemia, collapse, and shock can 

be observed. Death can occur a few, after the appearance of  clinical 

manifestations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Existe uma diversidade de faunas na natureza, dentre elas animais silvestres, exóticos, 

domésticos e sinantrópicos. Destacando-se conceitualmente, os animais silvestres são aqueles 

que habitam no seu ecossistema de origem, dentro dos limites territoriais, e abrangem 

também as espécies migratórias que vivem parcialmente ou totalmente na natureza 

(Medeiro,2021; IPE,2022). 

Os animais silvestres vêm interagindo cada vez mais com os humanos, desde através 

do trafico, à falta de habitat pela expansão da agricultura. (Duarte et al, 2021; CDC, 2021). 

Recht et al, (2020) relata que esses animais são vetores de várias doenças com potencial 

zoonotico representando 75% das doenças infeciosas novas ou reemergentes. 

A doença dirofilariose é causada pelos nematódeos do gênero Dirofilaria que possuem 

várias espécies como D. repens, D. tenuis, D. immitis, D. ursi e D. striata. Os quais detém como 

vetores Aedes, Culex, Anopheles, Mansonia e possuem mais de 30 hospedeiros, dentre eles 

animais domésticos, selvagens e o ser humano (CDC, 2019; Alho et al., 2014) 

Considerando o carater epidemiológico, a zoonose da dirofilariose, no qual o parasita 

do sistema circulatório, pode causar em seus hospedeiros obstrução dos vasos sanguíneos, 

lesões nodulares e até levar ao óbito. (SILVA e LANGONI,2009) Diante do exposto, o 

objetivo desse estudo é uma revisão bibliográfica sobre a dirofilariose em animais silvestres: 

zoonose emergente. 

 

2 REFERÊNCIAL TÉORICO 

 

2.1 Dirofilaria immitis 

 

A dirofilariose, é uma doença parasitária zoonótica, ocasioando pelo parasitismo pelo 

nematódeo Dirofilaria immitis, transmitido por culicídeos dos gêneros Aedes, Culex e Anopheles 

(SILVA e LANGONI, 2009). Taxonomicamente a D. immitis é classificada no Filo 

Nemathelminthes, Classe Nematoda, Ordem Spirulida, Subordem Spirulina, Superfamília 

Filaroidea e Família Filaridae (BOWMAN et al., 2010). 

Quando um mosquito infectado pica um canídeo (hospedeiro definitivo) inocula, ao 

se alimentar, as larvas de terceiro estágio (L3) (Figura 1). As larvas recém-chegadas ao 

organismo migram para o tecido subcutâneo e muscular mudando para L4, em seguida, 
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invadem o sistema vascular e por volta de 100 dias, após a infecção, chegam as artérias 

pulmonares do coração, se alojando no ventrículo direito e nas artérias pulmonares dos lobos 

caudais do hospedeiro, mudando para L5, onde atingem a maturidade sexual, acasalam e o 

ciclo se completa com a liberação de novas microfilárias na corrente sanguínea (ALMOSNY, 

2002).  

O mosquito, ao realizar o repasto sanguíneo em um hospedeiro infectado 

previamente, ingere as microfilárias, larvas de primeiro estágio (L1), provenientes da corrente 

sanguínea do animal, passando a ser hospedeiro intermediário, onde no seu interior, as larvas 

irão se desenvolver, migrando do tórax para o aparelho picador do culicídeo realizando duas 

mudas, de L2 para L3, até serem inoculadas em um novo hospedeiro vertebrado 

(ALMOSNY, 2002).  

Figura 3 - Ciclo biológico da dirofilariose 

 

Fonte: Autores, 2023 

 

Apesar de apresentar distribuição mundial, a dirofilariose tem sido descrita 

principalmente em países da África, Ásia, Austrália, Europa e da América do Sul e do Norte 

(OTRANTO et al., 2009). Em áreas endêmicas, como o Brasil a prevalência de infecções por 
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D. immitis varia de 2,8 a 62% em canídeos (LABARTHE et al., 2014). Mas, o homem e outros 

mamíferos, como os felinos selvagens, são considerados hospedeiros acidentais (SCHREY 

& TRAUTVETTER, 1998; MATTOS et al., 2008; LAN et al., 2012). 

Dentre os reservatórios silvestres deste nematódeo estão listadas algumas espécies de 

canídeos selvagens como os coiotes, cão selvagem australiano, furões, guaxinim, lobo-guará 

e raposas. (NELSON et al., 2003; SARQUIS, 2012). Os canídeos silvestres naturalmente 

infectados apresentam poucas alterações clínicas, pois necrópsias realizadas nesses animais 

demonstraram que, apesar da presença de parasitos adultos, as alterações patológicas 

orgânicas são mais brandas, acreditando-se que fatores como seleção natural e maior resposta 

imune protetora podem contribuir para uma maior resistência ao desenvolvimento de doença 

clínica secundária à infecção por D. immitis nestes animais (SACKS e BLEJWAS, 2000).  

Interessantemente, o furão (Mustela putorius furo) é considerado um hospedeiro 

definitivo atípico, uma vez que estudos experimentais comprovoram que estes animais são 

susceptíveis a infecção, pois a baixa carga parasitária pode gerar sérios riscos à saúde e a vida 

desse animal (POWERS, 2009). 

De forma semelhante, os felinos selvagens também são considerados hospedeiros 

atípicos de D. immitis, sendo relatados a ocorrência do parasito em leopardos (MURATA et 

al., 2003), gato-do-mato-pequeno (FILONI et al., 2009), leão africano (YBÁÑES et al., 2012) 

e gato-bravo-de-patas-negras (DEEM et al., 1998).  

Outras espécies selvagens também podem ser ocasionalmente infectados por D. 

immitis a saber: cavalos (THURMAN et al., 1984), macacos (BASKIN e EBERHARD, 1982), 

glutão (WILLIAMS e DADE, 1976), urso-negro (JOHNSON, 1975), foca (MEDWAY e 

WIELAND, 1975), pinguim (SANO et al., 2005) e lontra (SNYDER et al., 1989). 

Muitos animais, principalmente os recentemente infectados, são assintomáticos. Mas 

na forma aguda da doença pode-se observar a síndrome da veia cava, no qual os animais 

infectados apresentam fraqueza, anorexia, depressão, tempo de preenchimento capilar 

prolongado, distensão ou pulsação da veia jugular, dispnéia, hepatoesplenomegalia, 

hemoglobinemia, colapso e choque. A morte pode ocorrer poucas horas após o 

aparecimento das manifestações clínicas (URQUHARI et al., 1996). E quando auscultados, 

sons pulmonares aumentados ou anormais (sibilos estertores), sopro de insuficiência 

tricúspide ou arritmias cardíacas são detectados (ALMOSNY, 2002). 

O diagnóstico da dirofilariose pode ser direto, pesquisando-se a presença de 

microfilárias circulantes por meio da técnica de Knott modificada, ou indireto, empregando-

se testes imunoenzimáticos (ELISA) ou de imunomigração rápida (URQUHART et al.,1996; 
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TILLEY et al., 2008). Além destas, o uso da técnica molecular utilizando a PCR, técnica 

utilizada para detecção de DNAs do organismo, foi proposto como método espécie-

específico de diagnóstico da dirofilariose, por Nicolas e Scoles (1997). 

Do ponto de vista de Saúde Pública, a dirofilariose D. immitis pode provocar uma 

doença benigna e autolimitante no homem (URQUHART et al., 1996). Sendo registrados 

em 2002 cerca de 180 casos de dirofilariose pulmonar humana em todo mundo, apesar de 

quer 5 a 25% dos pacientes humanos estarem como portadores assintomáticos (MATTOS 

JUNIOR, 2008).  

 

 

3  C O NSI DE RAÇ ÕE S FI NA IS  

 

A dirofiariose em animais silvestres é uma zoonose emergente negligenciada, 

principalmente, a causada pela espécie de parasito D. immitis. Sendo atualmente muito 

diagnosticada em animais silvestres, destacando-se os mamíferos: canídeos e felinos. E vale 

ressaltar o vasto acometimento em humanos com um decurso específico e limitado com 

começo, meio e fim. 
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RESUMO 

As informações sobre o parasitismo em asininos Equus asinus são escassas na 
região Nordeste do Brasil, em especial no estado do Rio Grande do Norte (RN). 
Identificou-se ectoparasitos e endoparasitos de E. asinus mantidos em condições 
naturais semiáridas do RN. Foram utilizados 35 asininos, provenientes de 
propriedades que receberam animais doados ou resgatados por órgãos 
competentes. Cada animal teve sua superfície corporal inspecionada para a 
pesquisa de ectoparasitos e em seguida foi realizada a coleta de fezes direto da 
ampola retal para análise de contagem de ovos por gramas de fezes (OPG) em 
câmara de Mc Master, além de coprocultura. Quanto ao OPG, 82% 
apresentaram positividade para ovos do tipo Strongylida; 11% apresentaram 
positividade para ovos do tipo Strongyloides westeri e 7% foram negativos. Das 
coproculturas, foram recuperadas 89% de larvas classificadas como 
Cyathostominae, 9% Strongylus vulgaris e 2% de Posteriostomum spp. Quanto aos 
ectoparasitos, 54% dos animais foram negativos. Em 22% dos asininos 
estudados, observou-se Dermacentor nitens; 7% foram positivos para Haematopinus 
asini; 14% para Bovicola (Werneckiella) equi e 3% apresentaram ectoparasitismo 
múltiplo por larvas de Cochliomyia hominivorax e espécimes adultos de Haematobia 
irritans. Todos os parasitos recuperados através do presente trabalho em E. asinus 
são registrados pela primeira vez no RN. O presente estudo revelou que os 
asininos utilizados mantidos em condições semiáridas do RN albergam 
diferentes espécies de nematoides e de ectoparasitos que representam risco para 
a referida espécie estudada, bem como para outras que compartilham do mesmo 
ambiente. 

  

  

  

 

ECTOPARASITES AND ENDOPARASITES IN ASININES (Equus 
asinus Linnaeus, 1758) RAISED IN THE SEMIARID REGION OF RIO 
GRANDE DO NORTE (RN), BRAZIL 
 
ABSTRACT 
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Information on parasitism in asinines (Equus asinus) is scarce in the Northeast 
region of Brazil, especially in the state of Rio Grande do Norte (RN). We 
identified ectoparasites and endoparasites of E. asinus raised in natural semi-arid 
conditions of RN. Thirty-five donkeys were used in this study from properties 
that received donated animals or those that were rescued by competent organs. 
The body surface of each animal was inspected for ectoparasites and their feces 
were collected directly from the rectal ampoule to carry out the egg count per 
gram of feces (OPG) analysis in a McMaster chamber and also for stool culture. 
As for OPG, 82% were positive for Strongylida eggs, 11% were positive for 
Strongyloides westeri eggs, and 7% were negative. In the coprocultures, 89% of 
larvae were classified as Cyathostominae, 9% as Strongylus vulgaris, and 2% 
Posteriostomum spp. In 22% of the donkeys studied, Dermacentor nitens was 
observed; 7% were positive for Haematopinus asini; 14% for Bovicola (Werneckiella) 
equi, and 3% showed multiple ectoparasitism by larvae of Cochliomyia hominivorax 
and adult specimens of Haematobia irritans. All the parasites obtained in the 
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present work in E. asinus were recorded for the first time in RN. The present 
study revealed that the asinines raised in the semi-arid conditions of RN are able 
to harbor different species of nematodes and ectoparasites that pose a risk to 
this species, as well as to others that share the same environment. 

  

  

 

1 INTRODUCTION 

 

The global population of asinine cattle has increased. The population of donkeys in 

the Brazilian territory corresponds to approximately 1 million heads distributed 

hegemonically (90%) in the Northeast of the country (IBGE, 2012). The use of Equus asinus 

for various purposes is increasing (Attia 2018; Gianfaldoni et al. 2020; Yilmaz et al. 2012), 

with the need for adequate sanitary management and preserved well-being. Despite this, in 

Northeast Brazil, where the donkey is the most popular form of transport and traction, there 

is still no concern with parasite control in these animals (Gharbi et al. 2020; Pessoa et al. 

2014b; Yilmaz et al. 2012). 

Donkeys, despite their robustness, are animals vulnerable to parasites. Considering 

the gastrointestinal endoparasites that affect these animals, there are more than 100 species, 

including Cestoda, Trematoda and Nematoda (Rhabditida and Strongylida). Ectoparasites, 

such as biting lice, can cause alopecia, dermatitis and intense itching, including Bovicola 

(Werneckiella) equi syn. Damalinea equi is the most reported Phtiraptera (Pessoa et al. 2014a). 

Ticks of the genus Amblyomma, Rhipicephalus and Dermacentor trigger anemia and tissue damage 

(Attia 2018; Malekifard et al. 2015) and mites of the genus Sarcoptes, Psoroptes and Demodex are 

responsible for scabies. In addition, these ectoparasites can transmit pathogens that cause 

health damage, such as viruses, rickettsiae, bacteria, spirochetes, protozoa and helminths 

(Attia et al. 2018; Aragaw et al. 2016; Olinda et al. 2016). 

Studies on parasitic diseases in donkeys have been neglected and, consequently, 

there are not many detailed publications on parasite biodiversity as well as its prevalence, 

incidence and effects on the health of donkeys (Pessoa et al. 2014b; Waqas et al. 2014; 2015). 

This represents a major concern, as E. asinus is a natural host of gastrointestinal parasites of 

the horse (Equus caballus) and plays an important role, as asymptomatic hosts and 

disseminators, in the transmission of parasitic infections to the horse (Costa et al. 2018; 

Ferreira et al. 2014). 

Since information on parasitism in donkeys is scarce in the Northeast region of 

Brazil and since there is no information on the parasites that affect these animals in the semi-
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arid conditions prevalent of the state of Rio Grande do Norte, the relevance of this 

investigation is critical. This study provides knowledge about the ecto and endoparasites 

found in asinines, as well as records of the pathogens that cause diseases in these animals, 

therefore contributing to elaborate viable control measures and to assist researchers who use 

these animals as experimental models. 

 

2 METHODOLOGY  

 

Thirty-five adult and juvenile male and female donkeys (E. asinus) were used in this 

study, coming from properties that received donated or rescued animals by competent 

institutions from several semi-arid locations of Rio Grande do Norte (RN). These were sent 

with the consent of the owners to participate in the experiments. All animal handling 

procedures followed the rules described by the Ethics Committee for the use of animals in 

research at the Federal Rural University of the Semi-arid (UFERSA) (Protocol No. 

23091.003877/2017-32 - Opinion No. 06/2017). It is worth mentioning that after the end 

of the collections conducted for this work all the donkeys were kept at and later underwent 

different experimental protocols, under the consent of the owners and approval of CEUA-

UFERSA. 

The donkeys were placed in a fenced collective area (20x20m paddocks), located on 

the facilities for adaptation to the new management conditions. They received a diet 

composed of commercial corn meal concentrate and Canarana grass (Echinocloa pyramidalis), 

supplied twice a day, as well as water and a mineral compound ad libitum. 

Each animal was physically examined to determine its age and sex, as well as to 

collect feces and ectoparasites. The body surface of the donkeys was inspected. Attention 

was paid to sites of potential lice parasitism, such as the mane, head, flank, and base of the 

tail, and the hair was combed with a comb in order to collect these ectoparasites. The ticks 

were removed individually by turning them on their own axis to avoid the loss of taxonomic 

structures.  The flies visualized under the animal were manually collected with the aid of a 

plastic bag. In case of myiasis, the larvae were removed directly from the lesion with tweezers 

and placed in warm water. Subsequently, all ectoparasites collected were transferred to 

properly labeled bottles containing 70º alcohol (Pereira et al. 2017). 

The animals were mechanically restrained using a halter associated with a restraint 

trunk for the collection of feces, and then submitted to rectal palpation with the aid of a 

disposable obstetric glove, soaked in liquid vaseline to reduce animal discomfort. The fecal 
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samples collected directly from the rectal ampoule were stored individually in plastic bags 

and packed in an isothermal box.   

All the material resulting from the collection was sent to the for further processing 

and analysis. The ectoparasites were identified using specific taxonomic keys, according to 

Aragão and Fonseca (1961), Attia (2018), Barros-Battesti et al. (2006), Martins et al. (2010), 

Tuff (1977), Werneck (1936) and Whitaker Jr (1982), with the aid of stereomicroscopy and 

optical light microscopy. 

The feces were analyzed according to the methodology of Gordon and Whitlock 

(1939), modified by Chagas et al. (2011). Stool cultures were performed according to the 

method used by Roberts; O'Sullivan (1950) in order to identify the genera and, whenever 

possible, the species of the endoparasites. After 10 days, the cultures were blotted to recover 

the infective larvae (L3). A hundred larvae were identified from each coproculture using 

optical light microscopy and the taxonomic keys provided by Bevilaqua; Rodrigues; 

Concordet (1993), Madeira de Carvalho et al. (2008), Santos et. al. (2016) and Santos; 

Carvalho; Molento (2018). 

The data were expressed as simple frequency and percentage of parasites, using the 

statistical program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 23 for calculating 

the significant statistical differences between proportions using the Chi-square test for 

homogeneous proportions. The established significance level was 5%. 

 

3 RESULTS AND DISCUSSION 

 

Among the 35 animals analyzed for egg count per gram of feces (EPG), 83% 

(29/35) (p<0.001) of the animals were positive and 17% (6/35) were negative for 

endoparasites. The Strongylidae family was the most prevalent, being found in all the positive 

animals, with egg counts ranging from 1 to 64 (25 to 1600 EPG) in McMaster chamber. All 

the animals positive for Strongylidae showed co-infection with positivity for Strongyloides 

westeri eggs (11%) (4/35), with egg counts ranging from 1 to 8 (25 to 200 EPG).  Different 

species (p<0.001) of larvae were recovered from the coprocultures, of which 89% were 

classified as Cyathostominae, 9% as Strongylus vulgaris, and 2% as Poteriostomum spp. (Table 1) 

(Figure 1). 

Table 1. Frequency of parasites according to phylum, order, family/ subfamily, genus/species of endoparasites 
of asinines. NPA: number of positive animals. 
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Fonte: Dados do autor, 2022 

 

Figure 1. Endoparasites found in fecal exam of the asinines. A. Larvae of 1Cyastostomun spp. A type; B. 
Strongylida-type egg; C. Larvae of Strongylus vugaris; D. Larvae of Posteriostomun spp. 

 
Fonte: Dados do autor, 2022. 

 

Regarding the ectoparasites, 46% (16/35) of animals were positive and 54% (19/35) 

(p = 0.612) were negative. Dermacentor nitens was observed in 22% (7/35) of the donkeys 

studied; 7% (2/35) were positive for Haematopinus asini; 14% (5/35) for Werneckiella equi, and 

3% (1/35) showed multiple ectoparasitism by larvae of Cochliomyia hominivorax and adult 

specimens of Haematobia irritans (Table 2) (Figure 2).  

 

Phylum Order Family/Subfamily Genus/Specie Stage NPA 
Frequency 
% (n/N) 

Analysis 

Nematoda Strongylida Strongylidae - Eggs 29 83% Fecal exam 

Nematoda Strongylida 
 

Strongylidae/ 
Cyathostominae 

- Larvae - 89% Coproculture 

Nematoda Strongylida 
 

Strongylidae/ 
Cyathostominae 

 
Poteriostomum 

spp. 
Larvae - 2% Coproculture 

Nematoda Strongylida 
 

Strongylidae/ 
Strongylinae 

 
Strongylus vulgaris 

Larvae - 9% Coproculture 

Nematoda Rhabditida Strongyloididae 
 

Strongyloides 
westeri 

Eggs 4 11% Fecal exam 
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Table 2. Frequency of parasites according to phylum, order, family/ subfamily, genus/species of endoparasites of asinines. 

NPA: number of positive animals. 

Fonte: Dados do autor, 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phylum Order Family/Subfamily Genus/Specie Stage NPA 
Frequency 

% (n/N) 
Analysis 

Arthropoda Ixodida 

Ixodidae/ 

Rhipicephalinae 

Dermacentor 

nitens 
Adult 7 22% 

External 

morphology 

Arthropoda Phtiraptera Haematopinidae 

 

Haematopinus 

asini 

Adult 2 7% 
External 

morphology 

Arthropoda Phtiraptera Bovicoliidae 

 

Werneckiella equi 

Adult 5 14% 
External 

morphology 

Arthropoda Diptera 

 

Calliphoridae/ 

Chrysomyinae 

 

Cochliomyia 

hominivorax 

Larvae 1 3% 
External 

morphology 

Arthropoda Diptera 

 

Muscidae/ 

Muscinae 

 

Haematobia 

irritans 

Adult 1 3% 
External 

morphology 
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Figure 2. Ectoparasites found in the asinines. A. Larvae of Cochliomya hominivorax, third instar; B. Dermacento 
nitens, male, dorsal view; C. Haematobiamirritans, female, lateral view; D. Cephalopharyngeal skeleton of C. 
hominivorax larvae, third instar; E. D. nitens, male, ventral view; F. Werneckiella (Bovicola) equi; G. Posterior spiracles 
of C. hominivorax larvae, third instar; H. Hypostome of D. nitens; I. Haematopinus asini, female, ventral view. 

 

      Fonte: Dados do autor, 2022 

 

Costa et al. (2018) and Pessoa et al. (2014b) already pointed out the predominance of 

the Strongylidae family in parasitological examinations of donkeys in the Paraíba state, 

Northeast Brazil. Ferreira et al. (2014) also obtained similar findings in asinines from São 

Luiz, Maranhão, Brazil, as well as Santos et al. (2021) in Cando, Bahia, Brazil.  The helminthic 

fauna observed in the current investigation was similarly described in the aforementioned 

studies.  

The prevalence of the genus Cyathostomum followed by the genus Strongylus was also 

obtained in the experiments performed by Madeira de Carvalho et al. (2007) and by Ferreira 

et al. (2014). Third instar larvae of Cyathostomum sp. were also prevalent in the survey of Costa 

et al. (2018). These findings confirm the prevalence of strongylds of the subfamily 

Cyathostominae in asinines in Brazil. 

The findings related to ectoparasites are in disagreement with those reported in the 

study of Costa et al. (2018), who did not detect any ectoparasites in the profile of the asinines 

analyzed in their experiment. On the other hand, they corroborated those reported by 

authors such as Dantas-Torres (2009), who in his research on ticks in domestic animals in 

Pernambuco, Northeast, Brazil identified that the only tick species found on the body surface 
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of the donkeys was D. nitens. Malekifard et al. (2015), recovered three genera of Ixodidae 

ticks among them the genus Dermacentor in donkeys in the province of West Azerbaijan, Iran. 

Pessoa et al. (2014a) have already described Phtiraptera infestations in donkeys in 

Brazil, as Aragaw et al. (2016), Attia (2018), Gharbi et al. (2020), and Gianfaldoni et al. (2020) 

did for other regions of the world. Aragaw et al. (2016) and Gharbi et al. (2020) found the 

same louse genera identified in the present study while Gianfaldoni et al. (2020) and Attia 

(2018) observed only Hematopinus asini. In contrast with the present study, Pessoa et al. 

(2014), identified in their study in the semi-arid region of Brazil only B. equi infestation in an 

asinine. The only adult specimen of flies recovered on the body surface of the animals was 

Haematobia irritans, but the presence of Cochliomyia hominivorax larvae indicate that this animal 

might be parasitized by other fly species. Pessoa et al. (2014) also reported the presence of 

myiasis in two donkeys but the genus was not specified. 

All the parasites found in this study were recorded for the first time in E. asinus raised 

in the semi-arid conditions in RN. This fact may help the state to elaborate effective control 

measures as well as to implement selective control measures to prevent the emergence of 

drug resistance in these parasites. In addition, this information has improved the knowledge 

about parasites shared with horses and thus contributed to the development of strategies to 

reduce the risk of sharing habitats between these animals. Efforts should also be made to 

increase the awareness of the general community, in particular, the owners of donkeys, to 

improve the welfare and health of their animals. 

 

4  CONCLUSION 

 

The present study revealed that the studied asinines kept in semi-arid conditions in 

RN harbor different species of nematodes and ectoparasites, with all the recovered parasites 

being recorded for the first time in E. asinus.  Based these results, we conclude that parasitic 

diseases are not properly addressed and strategies to control these parasites are 

recommended in order to improve the health and welfare of asinines and to reduce the risk 

of sharing these parasites with other species of animals, especially horses. 
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RESUMO 

Neste capítulo são abordados os resultados quali-quantitativa, a partir do 
método histórico-crítico. Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória face 
aos procedimentos e técnicas utilizados no período de agosto de 2016 a janeiro 
de 2017 na Vigilância em Saúde. O estudo envolveu 18 residentes do primeiro 
ano do Programa de Residência em área profissional da saúde - Medicina 
Veterinária, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, sendo nove 
residentes em estágio de Vivência no município de Camaragibe – PE e nove 
residentes no município de Jaboatão dos Guararapes – PE. A experiência 
vivenciada pelos residentes Médicos(as) Veterinários(as) denota, que há uma 
troca de conhecimentos entre o ensino e o serviço, em que há uma contribuição 
útil e infalível para uma melhoria no contexto Saúde Pública. 

  

  

  

 

THE EXPERIENCE OF RESIDENTS IN VETERINARY 
MEDICINE IN THE AREA OF HEALTH SURVEILLANCE 
 
ABSTRACT 

 
 
 
 
 
Keywords:  

Veterinary Medicine 

Reports 

Public Health  

In this chapter, the qualitative-quantitative results are discussed, based on the 
historical-critical method. This is a field research, exploratory in view of the 
procedures and techniques used in the period from August 2016 to January 2017 
in Health Surveillance. The study involved 18 residents of the first year of the 
Residency Program in the professional health area - Veterinary Medicine, at the 
Federal Rural University of Pernambuco, nine of whom are residents in the 
Experience stage in the municipality of Camaragibe - PE and nine residents in 
the municipality of Jaboatão dos Guararapes - PE. The experience lived by 
resident Veterinarians denotes that there is an exchange of knowledge between 
teaching and service, in which there is a useful and infallible contribution to an 
improvement in the Public Health context. 

  

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Saúde da Família (PSF) atua com base na promoção da saúde e foi 

implantado no Brasil na década de 90 como uma das principais estratégias para mudar o 

modelo de saúde vigente na época que era curativista, mecanicista e hospitalocêntrico 

(MOUTINHO, 2016).  A partir disso, observou-se que o perfil dos profissionais de saúde 

não era adequado para atuar no SUS, sendo isso uma consequência deficiência na formação 

desses profissionais (GIL, 2005). 

O Programa da Residência Multiprofissional em Saúde é considerado no art. 13 da 

lei federal n° 11.129 de 30 de junho de 2005 (BRASIL, 2005) e foi apresentado como 

estratégia de reorientação da Atenção Básica para a implantação/reorganização dos serviços 
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públicos embasados na lógica do SUS, com o objetivo de produzir as condições necessárias 

para a mudança no modelo médico-assistencial restritivo, ainda hegemônico, de atenção em 

saúde (ROSA e LOPES, 2010).  

Um intenso debate em todas as profissões da área de saúde se fez necessário, 

sobretudo com relação à urgência em transformar o ensino e as práticas de atenção à saúde. 

Incorporou-se a necessidade de planejamento do processo ensino-aprendizagem, levando 

em conta as necessidades dos estudantes e profissionais, bem como os distintos cenários de 

prática e a centralidade dos problemas da realidade e do trabalho (FEUERWERKER, et al. 

2007). 

A vivência multiprofissional nos serviços de saúde, a priori, aparenta ser fácil e 

corriqueira, porém, vivenciar a cooperação e a integração dos diversos saberes é 

constantemente um desafio posto para os profissionais de saúde (PEDUZZI, 1998). 

O programa de residência em área profissional da saúde em Medicina Veterinária na 

forma de pós-graduação latu sensu da UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco) 

visa modalidade de treinamento em serviço, com regime de tempo integral, abrangendo 

conteúdos teóricos e práticos dirigidos para cada Programa à qual se destina, com carga 

horária total de 5.760 horas. Dentro da carga horária total do programa, os residentes 

cumprem 960 horas na Vigilância em Saúde (VS) e 240 horas na atenção básica (BRASIL, 

2016).  

Esse modelo de residência tem por finalidade a formação de profissional consciente 

de seu papel social, que engloba conhecimentos gerais referentes à promoção da saúde 

coletiva, vivenciando as funções tanto da vigilância em saúde quanto da atenção básica 

(ROSA e LOPES, 2010). 

 O papel do médico veterinário é fundamental para desempenhar as funções 

inerentes a área de saúde pública, inserindo-se em diferentes atividades que podem 

contemplar desde a gestão e o planejamento em saúde até a mais tradicionalmente conhecida 

vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental (BURGER, 2010). 

O papel do preceptor na formação do residente é de fundamental importância pois 

este é um trabalhador da rede local de saúde, atuando mais especificamente no contexto da 

educação permanente e têm identidade profissional profundamente vinculada ao processo 

formativo do residente (PARENTE, 2008).  
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Nessa perspectiva, a vivência profissional materializada nas residências se configura 

como um forte condicionante para a busca da integralidade no cuidado, sendo um dos 

objetivos dessa modalidade de formação (SALVADOR, et al. 2011) 

A inserção do residente em Medicina Veterinária na Vigilância em Saúde (VS) traz 

desafios a serem superados, com propostas pedagógicas em construção contínua para uma 

maior interdisciplinaridade entre esse profissional e a saúde pública. Diante disso, este estudo 

teve como objetivo discorrer a experiência dos residentes e relatar a atuação da preceptoria 

no âmbito da Vigilância em Saúde, durante o período da vivência prática nas atividades do 

SUS. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Neste estudo utilizou-se a abordagem quali-quantitativa, a partir do método 

histórico-crítico. Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória face aos procedimentos e 

técnicas utilizados. A pesquisa descritiva foi desenvolvida no período de agosto de 2016 a 

janeiro de 2017 na Vigilância em Saúde (VS). O estudo envolveu 18 residentes do primeiro 

ano do Programa de Residência em área profissional da saúde - Medicina Veterinária, da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), sendo nove residentes em estágio de 

Vivência no município de Camaragibe – PE e nove residentes no município de Jaboatão dos 

Guararapes – PE, totalizando 240 horas. Os residentes receberam treinamento teórico por 

meio das disciplinas Políticas públicas de Saúde e Integração Ensino/Serviço/Comunidade, 

ambas com carga horária de 45 horas e obrigatórias para formação dos residentes e posterior 

participação dos mesmos na vivência prática das ações de vigilâncias sanitária, epidemiológica 

e ambiental.  

A coleta dos dados neste estudo foi por meio de um questionário semiestruturado 

composto por questões abertas e fechadas, com o intuito de discorrer sobre a vivência prática 

na área da vigilância em saúde, além de relatar sobre a atuação da preceptoria no âmbito da 

vigilância em saúde. Os dados foram coletados somente após a anuência dos participantes, 

aos quais foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que continha 

a finalidade do estudo e a aplicabilidade do questionário investigativo, seguindo-se o exigido 

pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que normatiza pesquisas 

envolvendo seres humanos 
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Os dados quantitativos foram expostos em gráficos e em tabelas, sendo, 

posteriormente, analisados por crítica de campo teórico-prática, enquanto os qualitativos 

foram pela metodologia da análise de conteúdo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os residentes foram questionados se a convivência com os demais profissionais que 

compõem as vigilâncias foi satisfatória e 89,0% afirmam ter sido satisfatória durante o 

período que passaram acompanhando as atividades, enquanto que 11,0% sentiram  

insatisfação por parte de alguns funcionários com a presença dos residentes (Gráfico 1). 

Em relação ao tempo da vivência prática na área de vigilância em saúde para agregar 

conhecimento profissional, 61,0% dos residentes entrevistados, afirmaram  que o tempo foi 

suficiente para agregar conhecimento profissional, enquanto para 39,0% seria necessário um 

tempo maior, devido a gama de conhecimentos demandados e amplas áreas de atuação do 

veterinário da vigilância em saúde. .  

Sobre as habilidades dos preceptores em desempenhar as suas funções integrando os 

residentes nas funções inerentes em cada vigilância, 72,0% dos residentes perceberam que os 

preceptores tiveram habilidades em desempenhar as suas funções, enquanto 28,0% 

afirmaram que os profissionais de diversos setores não sabiam como integrar os residentes, 

mostrando-se “perdidos” sobre a atuação do médico veterinário na área da vigilância em 

saúde. 

Esses dados indicam que apesar do médico veterinário compor o quadro dos 

profissionais da área da saúde, que é descrito por meio da Resolução nº287/1998 do 

Conselho Nacional de Saúde , ainda há desconhecimento sobre sua atuação e importância 

do seu papel na área de vigilância em saúde.  

Observa-se ainda que há uma grande dificuldade em inserir o Médico Veterinário na 

Vigilância em Saúde, uma vez que os profissionais de Saúde em sua maioria desconhecem o 

papel desse profissional na Saúde Pública. Além disso, o serviço em saúde não está preparado 

para integrar a educação e o serviço numa manobra interdisciplinar. O próprio Médico 

veterinário desconhece sua função na VS, mostrando que o sistema de ensino na matriz 

curricular do curso de graduação precisa se aprimorar, disponibilizando cargas horarias 
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maiores de disciplinas que integram Saúde Pública, preparando o Médico Veterinário para o 

serviço em Saúde, visto que sua atuação é essencial na saúde única.  

Sobre a motivação do residente antes do início da vivência prática das 240 horas no 

setor de vigilância em saúde,  72%  dos residentes sentiram-se  motivados a cumprir a carga 

horária, enquanto 28% não se sentiu motivado ao cumprimento da carga horária exigida, por 

não ser a área de interesse e por passar tanto tempo sem a prática do setor de especialização, 

sentindo-se assim prejudicados (Gráfico 01).  

Gráfico 01: Sobre a motivação dos residentes em cumprir as 480h em vigilância em saúde.  

 

 

Cabe ressaltar que,  apesar da perspectiva do residente não ser totalmente 

motivadora, um grande percentual se sentiu motivado a desenvolver atividades na vigilância 

em saúde S, abrindo caminhos futuros para uma integração da Medicina Veterinária com os 

demais profissionais de Saúde, promovendo desta forma a atuação multiprofissional exigida 

para atuação nos Núcleos de Apoio a Saúde da Família, como preconizado na Portaria MS 

nº 2488/2011 (BRASIL, 2011), visto que  95,0 % dos residentes  concordaram que essa 

integração garante a atuação multiprofissional, enquanto apenas 5% discordam. 

Solicitamos que os entrevistados escolhessem, dentre as alternativas expostas, qual 

considera a mais satisfatória na vigilância em saúde. A equipe de profissionais em saúde 

representou 28% seguido de acompanhamento de rotina e conhecimento dos profissionais 

com 33% cada.  

 Sobre as potencialidades e aspectos positivos vivenciados pelos residentes na área 

de vigilância em saúde, 83,0% afirmaram a permuta de conhecimentos; 78,0% o 
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desenvolvimento de senso crítico sobre o serviço e 50,0% a contribuição para o serviço 

público. Em relação aos aspectos que precisam ser melhorados, 44% citaram o espaço 

insuficiente das instalações; 61,0% a dificuldade de inserção do residente pelos preceptores  

nas ações desenvolvidas; 55% a falta de treinamento para a recepção dos residentes; 22% 

Atraso/Perturbação na rotina do serviço e 33% carga horária extensa (Gráfico 02).  

Na opinião dos residentes, a troca da gestão política gerou um clima de tensão 

nitidamente perceptível, o que dificultou a qualidade do trabalho dosprofissionais da saúde 

(preceptores). Durante esse período, as dificuldades observadas incluíram a falta de material, 

a demissão de funcionários e a dificuldade de locomoção para desenvolver atividades 

externas, como falta de carro e/ou combustível.  

Em relação a formação teórica recebida na Universidade para a vivência na vigilância 

em saúde, 61,0% dos entrevistados consideram parcialmente suficientes e 39,0 % totalmente 

suficiente. Sobre a formação teórica recebida na vigilância em saúde para facilitar o 

entendimento e acompanhamento da rotina 72,0% dos entrevistados consideram 

parcialmente suficientes e 28,0% totalmente suficiente. 

Gráfico 02: Aspectos positivos e negativos durante a vivência na área de Vigilância em Saúde. 

 

 

Quando solicitado aos residentes que  apontassem sugestões para melhorar o 

treinamento de suas habilidades técnicas na área da vigilância em saúde, os  residentes que 
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desenvolveram a vivência prática no município de Camaragibe-PE descreveram as seguintes 

sugestões: “Relacionar a vivência com a área do residente, possibilitando assim maior interesse do mesmo 

nas atividades”; “Preparo da equipe que compõe a Vigilância, para receber os residentes de veterinária” e 

“Sempre associar o conhecimento teórico com a aplicação prática nos municípios, tendo como ponto negativo 

os instrumentos de trabalho que muitas vezes os profissionais ficam limitados em suas ações” (Tabela 01)  

Os residentes de Jaboatão dos Guararapes-PE descreveram tais sugestões: “Maior 

inserção na área da saúde pública desde a graduação e melhor conhecimento da área de medicina preventiva e 

coletiva.  Além do conteúdo teórico dado em sala de aula, poderia fazer visitas aos centros de vigilâncias antes 

da inserção do residente na VS, apresentando de maneira didática o que é feito em cada uma das vigilâncias, 

isso facilitaria a melhor compreensão do funcionamento do serviço”. “Integrar o residente dentro da educação 

em saúde”; “Aumentar a carga horária da disciplina teórica sobre saúde pública, e aumentar o tempo de 

vivência do residente na vigilância em saúde”; “Planejar bem o que iremos fazer quando chegar na VS 

diretamente com os profissionais que estão para nos receber, para que não haja dúvidas de quando vamos 

chegar e que função vamos ter”. (Tabela 01) 

Os relatos dos residentes  representam a percepção que estes possuem sobre a 

importância da inserção desses profissionais na saúde pública, mas se depararam com 

dificuldades estruturais, limitações de suas ações na prática, despreparo de alguns setores 

dentro da vigilância em saúde, o que limitou o processo de aprendizagem em formação. Essa 

informação corrobora com Mattos, 2009 que diz: “A integralidade é ainda destacada como 

um modo de organizar as práticas nos serviços de saúde, visto que os processos de trabalho 

carecem de orientação quanto ao seu funcionamento”. 

 

Tabela 01 - Sugestões para melhorar o treinamento das habilidades técnicas dos residentes, 
na área da vigilância em saúde.   
 CAMARAGIBE - PE JABOATÃO DOS 

GUARARAPES - PE 
RESIDENTE 01 “Relacionar a vivência com a área do 

residente, possibilitando assim maior 
interesse do mesmo nas atividades” 

“Maior inserção na área da saúde 
pública desde a graduação e melhor 
conhecimento da área de medicina 
preventiva e coletiva”. 

RESIDENTE 02 “Preparo da equipe que compõe a 
Vigilância, para receber os 
residentes de veterinária” 

“Aumentar a carga horária da 
disciplina teórica sobre saúde pública, e 
aumentar o tempo de vivência do 
residente na vigilância em saúde”. 

RESIDENTE 03 “Sempre associar o conhecimento 
teórico com a aplicação prática nos 
municípios, tendo como ponto 
negativo os instrumentos de trabalho 
que muitas vezes os profissionais 
ficam limitados em suas ações.” 

“Fazer um planejamento de atividades 
a serem desenvolvidas juntamente com os 
profissionais da Vigilância em Saúde, 
para que não haja dúvidas de quando 
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vamos chegar e que função vamos 
desempenhar”.  
 

  “Realizar visitas aos centros de 
Vigilância em Saúde antes da inserção 
do residente na mesma, apresentando de 
maneira didática o que é feito em cada 
uma das vigilâncias, isso facilitaria a 
melhor compreensão do funcionamento 
do serviço”. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A experiência vivenciada pelos residentes Médicos(as) Veterinários(as) denota, que 

há uma troca de conhecimentos entre o ensino e o serviço, em que há uma contribuição útil 

e infalível para uma melhoria no contexto Saúde Pública.  Considerando-se os achados deste 

estudo,  recomenda-se que para melhorar a qualidade da vivência prática na área da vigilância 

em saúde  se faz necessário um planejamento das atividades a serem desenvolvidas 

juntamente com a equipe  de profissionais da Saúde (preceptores), assim, ocorre uma maior 

relação entre o residente e o preceptor de forma satisfatória.  
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RESUMO 

A pesquisa reúne o intuito de compreender as questões emocionais ligadas aos 
sentimentos manifestados em decorrência do processo do luto e demais 
incertezas sobre as questões de mudanças de rotina e as influências desse 
processo na vida dos idosos e, como a partir disso, a psicologia pode entrar 
como auxiliar à saúde mental do público-alvo da pesquisa. Para isso, foram 
selecionados diversos autores que agregam valores e percepções, na busca por 
justificar a pauta defendida e sua devida importância, com subsídios teóricos, 
como por exemplo os estudos de Romero et al. (2021), Lukachaki et al. (2020) e 
Irigaray (2020) que deliberam sobre essa perspectiva dos impactos ocasionados 
pelo luto e isolamento social em decorrência da COVID-19, na saúde mental 
dos idosos afim de proporcionar a devida atenção e bem-estar, promovendo o 
amparo emocional necessário para essas pessoas.  
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The research aims to understand the emotional issues related to the feelings 
manifested as a result of the grieving process and other uncertainties about issues 
of routine changes and the influences of this process on the lives of the elderly 
and, as from this, psychology can enter as an aid to the mental health of the 
target audience of the research. For this, several authors were selected who add 
values and perceptions, seeking to justify the advocated agenda and its due 
importance, with theoretical subsidies, such as the studies by Romero et al. 
(2021), Lukachaki et al. (2020) and Irigaray (2020) who deliberate on this 
perspective of the impacts caused by grief and social isolation as a result of 
COVID-19, on the mental health of the elderly in order to provide due attention 
and well-being, promoting the emotional support necessary to those people. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A comunidade científica global direciona a atenção do mundo para um novo 

coronavírus, que se apresentava como uma mutação de altíssima transmissibilidade, elevando 

em potencial a nocividade à saúde em escala global, definindo-se em pandemia. 

Acompanhando esse senário, a presente pesquisa agrega o intuito de dissertar acerca do 

impacto da pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detectado na China em 2019 

(OLIVEIRA, 2021 p. 3719) cabendo a investigação, instigar principalmente, os aspecto 

emocionais ligados aos idosos, que foram impostos, em muitos casos, a ficar à mercê de 

cuidados de parentes ou pessoas próximas, devido à interrupção dos hábitos sociais, em 

decorrência da necessidade de se realizar uma “quarentena” sem período determinado, que 

perdura até a atualidade.  

Trata-se de um estudo direcionado sistematicamente para deliberar sobre os idosos 

no contexto da pandemia no Brasil, quais foram os seus efeitos na condição de saúde 

emocional abordada pelos efeitos do isolamento, restrições dos hábitos sociais e até a perda 

de pessoas conhecidas e próximas, depreendendo seus comportamentos mediante outras 

pesquisas desse âmbito. Para isso, a pesquisa foi embasada no referencial teórico de interesse, 

podendo ser identificados autores como Romero et al. (2021) que teve como alicerce o estudo 

descritivo da base nos dados da ConVid – Pesquisa de Comportamentos (ConVid) que apresenta 

uma verificação de saúde de corte-transversal, em nível nacional, realizado pela Fundação 

Oswaldo Cruz, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade 

Estadual de Campinas. Neste sentido, parte-se do enfoque teórico com base na 

fenomenologia e no existencialismo utilizando publicações disponíveis em institutos ligados 

à saúde como Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Organização Mundial da Saúde (OMS).  

Com isso, o trabalho expõe mudanças nos rendimentos sociais dos idosos, analisando 

as dificuldades na realização das atividades de rotina, que foram modificadas em decorrência 

da quarentena, principalmente pelas condições de saúde as quais foram expostas aos idosos, 

que dentre os públicos, é o público de alto risco, em prejuízos à vida e seu bem-estar, afim 

de descrever as mudanças de comportamentos desse público-alvo, adotados durante a 

pandemia de COVID-19.  

Assim, corresponde afirmar que a pesquisa tem intuito de perpassar um estudo 

baseado em três reflexões: o luto decorrente da covid-19, as características comportamentais 

dentro desse contexto e por fim, a atuação da psicologia como uma ferramenta fundamental 

para o tratamento eficaz dessas dificuldades reais. 
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2 METODOLOGIA 

 

A metodologia busca sistematizar através de diferentes fontes de revisão narrativa da 

literatura, assuntos que dissertam sobre o processo do luto sob um olhar de luz dentro da 

psicologia, em destaque aos idosos que, por sua vez, além de apresentarem-se como grupo 

de maior risco entre a população, acaba por ser o grupo que vem requerendo mais atenção 

pela fragilidade emocional apresentada. Para isso, tornou-se necessário entender diversos 

pontos de vista de diferentes autores, fazendo dessa busca uma pesquisa de análise qualitativa 

vale deixar evidente a importância de se conhecer a fonte da informação correlacionada ao 

tema da pesquisa, compreendendo as características fundamentais, para isso foram 

selecionados os referenciais teóricos mais pertinentes, fazendo jus as características de 

metodologia exploratória, originada da necessidade do isolamento social ou até mesmo a dor 

do luto justificada pela perda de pessoas para o coronavírus.   

Portanto, fica confirmada que a presente pesquisa caracteriza sua essência em valores 

qualitativo, representada através da interpretação de algumas análises sistematizadas, com 

referencial teórico que faz jus à percepção emocional referente aos idosos, deliberando sobre 

o distanciamento social, imposto pela pandemia, as restrições e perigos iminentes, bem 

como, de suas exposições ao risco.   

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A seguinte seção abordará a fundamentação teórica compreendendo as 

manifestações emocionais dos idosos, apresentando os resultados de pesquisas dessa área, 

após seleção rigorosa de artigos concernentes à temática. A representação dos resultados 

obtidos faz jus ao intuito de fortalecer as discussões sobre o luto em decorrência da COVID-

19, no que diz respeito aos idosos e como a psicologia pode atuar a favor da recuperação 

desses fatores. 

Assim, segundo Tatiana Quarti Irigaray (2020, p. 6) “devido às restrições impostas 

pela quarentena, como a separação de pessoas queridas, a perda de liberdade e as incertezas 

sobre a situação da doença, pode tornar-se um período desagradável e acarretar prejuízos 

para a saúde física e mental”, portanto, a consideração da afirmativa reforça a necessidade de 
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compreender os aspectos manifestados no público-alvo da presente pesquisa, os idosos, que 

por sua vez demandam atenção deliberadamente 

Os autores Lukachaki et al. (2020 p. 4 apud Kovács, 1992) afirma que o “processo de 

luto não ocorre apenas quando há a morte de alguém, mas pode se desenvolver também por 

outras perdas, como, por exemplo, o fim de um relacionamento, o fim de um ciclo, a perda 

de um emprego, aposentadoria, dentre outros”. Com isso, é possível confirmar que o 

sentimento do luto pode ser manifestado de diversas formas, inclusive, nesse período de 

afastamento da rotina e distanciamento de pessoas. O autor considera também que “durante 

uma pandemia é comum também que as pessoas sofram com o que é chamado de luto 

antecipatório que se expressa sem a pessoa ter perdido alguém de fato” (LUKACHAKI et 

al., 2020 p. 4). Portando, é válido considerar que a afirmativa aduz a justificativa, revelando 

como vai além dos sintomas físicos, devem ser consideradas, essencialmente, as questões 

psicológicas presentes nos indivíduos. “Este processo é provocado diante das incertezas e 

das mudanças na rotina da pessoa, que agora vive isolada de seus entes queridos e 

enfrentando o medo de perdê-los por conta da pandemia.” (LUKACHAKI et al., 2020 p. 4), 

por esses motivos, fica evidenciado o sofrimento psicológico experienciado, intencionando 

os riscos com independência da composição familiar, pois, os “idosos morando sozinhos 

podem precisar de ajuda para adquirir alimentos, suporte afetivo, econômico, cuidados à 

saúde e outros, e idosos que moram com outras pessoas correm risco de serem contagiados 

por integrantes do lar que mantenham contato com o exterior. (ROMERO et al., 2021 p. 9). 

Identificando a importância de se trabalhar os aspectos psicológicos para o fortalecimento 

da saúde mental dos idosos, uma vez que esses aspectos refletem nos âmbitos sociais e de 

bem-estar.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Desde o início da pandemia da COVID-19, independente da composição familiar e 

domiciliar dos idosos, o vírus vem representando demasiado risco à saúde do público-alvo 

da pesquisa, principalmente pela sua exposição às várias formas de transmissibilidade do 

mesmo, e ainda pelo agravante emocional: o fator do luto de fato e até o luto antecipatório, 

como vimos na seção anterior, retrata a vulnerabilidade dos aspectos condicionais 

considerados na presente pesquisa. Além disso, alguns estudos representaram acentuada 

diferença entre homens e mulheres idosos, no que diz respeito as condições 

socioeconômicas, rendas familiares dos idosos e até a reinserção no mercado de trabalho, o 
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que sugere ser sempre considerada o fator de gênero entre os estudos do envelhecimento. 

Pesquisas apontam também alguns dados relevantes como a frequência em que mulheres são 

o público que mais se apresentam desamparado de cuidados, reconhecendo que tais dados 

são apontados também em outros estudos, mostram a necessidade de se atuar com a 

psicologia na busca por lidar com as perdas, sabendo reconhecer a importância de vivenciar 

e respeitar o processo do luto e isolamento social, conhecendo o papel do psicólogo como 

mediador dessa compreensão. Portanto, conclui-se que, além do sentimento de perda, 

provocado pela ansiedade instigada pelos sentimentos vivenciados, é necessário identificar 

esse processo e assim, possa ser trabalhado a mediação da psicologia que busca o equilíbrio 

na saúde mental dos idosos, para que esse fator não o deixe ainda mais fragilizado e assim, 

suscetível aos riscos impostos pela pandemia até os dias atuais, assoladores do bem-estar 

mental e físico. 
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RESUMO 

As leishmanioses são infecções parasitárias de caráter zoonótico, causadas por 
protozoários do gênero Leishmania. O parasita é transmitido através da picada da 
fêmea do inseto vetor denominado flebotomíneo. É uma doença endêmica em 
mais de 80 países no mundo, sendo de grande relevância para saúde pública, 
estando em terceiro lugar das doenças vetoriais mais importantes em regiões 
tropicais e subtropicais do mundo. A leishmaniose acomete os mamíferos em 
geral, sendo o cão doméstico considerado o reservatório de maior importância 
da doença. Entretanto, com o crescente papel dos felinos como animais de 
estimação, o questionamento sobre o papel dessa espécie no ciclo biológico da 
doença vem ganhando um maior destaque, uma vez que já foi comprovado que 
gatos infectados com o protozoário são capazes de atuar como reservatórios 
infecciosos da doença. Diante da carência de estudos sobre a leishmaniose felina 
no Nordeste do Brasil, surgiu a necessidade de identificar a predominância da 
infecção e a participação dessa espécie no ciclo epidemiológico da leishmaniose 
na região Nordeste. Foi elaborada uma revisão integrativa onde foram utilizados 
5 artigos relevantes para o tema, sendo selecionados de acordo com critérios 
pré-estabelecidos. Diante do estudo dos artigos, conclui-se que os felinos 
domésticos também são infectados por Leishmania sp. Portanto, faz-se 
necessário novos estudos que esclareçam o papel dos gatos na epidemiologia da 
doença, bem como a resistência e resposta desses animais à infecção, 
favorecendo assim a adoção de novas medidas de controle mais eficazes para a 
leishmaniose.  

  

  

  

 

CASES OF LEISHMANIASIS IN DOMESTIC FELINES IN THE 

NORTHEASTERN REGION OF BRAZIL IN THE LAST TEN YEARS – 

INTEGRATIVE REVIEW  

 
ABSTRACT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  

Feline leishmaniasis 

Northeastern Brazil  

Epidemiology 

The leishmaniases are zoonotic parasitic infections caused by protozoa of the 
genus Leishmania. The parasite is transmitted through the bite of the female 
vector insect called the sand fly. It is endemic in more than 80 countries 
worldwide, being of great relevance to public health, ranking third among the 
most important vector-borne diseases in tropical and subtropical regions of the 
world. Leishmaniasis affects mammals in general, and the domestic dog is 
considered the most important reservoir of the disease. However, with the 
increasing role of felines as pets, the question about the role of this species in 
the biological cycle of the disease is gaining more prominence, since it has been 
proven that cats infected with the protozoan parasite are able to act as infectious 
reservoirs of the disease. Given the lack of studies on feline leishmaniasis in the 
Northeast of Brazil, the need to identify the predominance of infection and the 
participation of this species in the epidemiological cycle of leishmaniasis in the 
Northeast region has emerged. An integrative review was developed using 5 
articles relevant to the topic, selected according to pre-established criteria. From 
the study of the articles, it is concluded that domestic cats are also infected by 
leishmania sp. Therefore, further studies are needed to clarify the role of cats in 
the epidemiology of the disease, as well as the resistance and response of these 
animals to infection, thus favoring the adoption of new, more effective control 
measures for leishmaniasis. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Leishmanioses são infecções parasitárias de caráter primariamente zoonótico, a qual 

acomete todas as espécies de mamíferos incluindo o homem, e este quando infectado, entra 

no ciclo de transmissão do parasita, o que torna a doença de caráter antropozoonótico 

(BRASIL, 2006). É uma doença de característica crônica, causada por protozoários do gênero 

Leishmania (HARHAY et al., 2011).  

O protozoário envolvido é composto pelo grupo das leishmanias viscerais e 

leishmanias tegumentares (MENDONÇA, 2019), e de acordo com a OMS (2020), as 

leishmanioses têm aproximadamente 20 espécies de protozoários distribuídas mundialmente.  

No ciclo de vida do parasita, as promastigotas são encontradas no vetor e as 

amastigotas nos tecidos infectados do hospedeiro (BANETH, 2006). Esse parasita é 

transmitido através da picada da fêmea do inseto vetor (MENDONÇA, 2019; BRASIL, 

2017) denominados flebotomíneos, conhecidos popularmente como mosquito palha. Duas 

espécies têm relação direta com a transmissão da doença no Brasil, que são Lutzomyia 

longipalpis e Lutzomyia cruzi, sendo o primeiro pertencente ao gênero Lutzomyia (BRASIL, 2013; 

BRASIL, 2006). São insetos de atividade crepuscular ou noturna encontrados com frequência 

em ecótopos naturais e costumam se abrigarem em troncos de árvores, tocas de animais, 

folhas caídas no solo, arbustos, frestas em rochas e em cavernas (GALATI et al., 2003).  

A leishmaniose acomete os humanos e várias espécies de mamíferos domésticos e 

silvestres (HARHAY et al., 2011). Os canídeos são considerados os reservatórios de maior 

importância das leishmanioses quando se considera a forma zoonótica da doença, 

principalmente os cães domésticos - Canis lupus familiaris (MARODIN, 2011). Os gatos são 

considerados como reservatórios acidentais da doença (MENDONÇA, 2019). No entanto, 

há relatos que gatos infectados com o protozoário são capazes de atuar como reservatórios 

infecciosos (MAROLI et al., 2007). Questões foram levantadas em relação ao papel 

epidemiológico dos gatos no ciclo zoonótico e seu potencial como reservatórios do parasita 

(MAIA; CAMPINO, 2011).  

A primeira referência à leishmaniose felina aconteceu em 1756 quando Russel, em 

seu relatório de viagem à cidade de Aleppo, na Índia, descreveu que, além do homem e dos 

cães, os gatos também eram acometidos pela doença (NAUCKE, 2000).  

O primeiro caso descrito no Brasil de infecção natural de um felino, aconteceu em 

Minas Gerais, no ano de 1996 (PASSOS et al., 1996) e no ano 2000, em São Paulo, ocorreu 
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o primeiro diagnóstico confirmado de leishmaniose visceral em um felino (SAVANI et al., 

2004). 

Os sinais clínicos em gatos são raros, devido a uma possível resposta imunológica 

mais eficiente a infecções por Leishmania, quando comparada aos cães, essa espécie 

geralmente desenvolve alterações clínicas quando ocorre imunossupressão (GREVOT et al., 

2005; DUARTE et al., 2010). Os sinais mais frequentes incluem alterações dermatológicas 

como a presença de pápulas, nódulos, úlceras, alopecia e enfartamento ganglionar 

(NAVARRO et al., 2010).  

Felinos são infectados pelas mesmas espécies de Leishmania que afetam cães e seres 

humanos (PENNISI et al., 2013). A incidência de gatos infectados em áreas endêmicas é 

inferior ao de cães, sugerindo que há o desenvolvimento de imunidade celular da espécie, 

quando infectados pelo parasito (SOBRINHO, 2014), o que dificulta o diagnóstico e com 

isso a determinação do papel de reservatório da espécie. A falta de um diagnóstico precoce 

em felinos sugere a permanência de um possível reservatório no ambiente e risco de 

transmissão sendo o diagnóstico da infecção em animais de região endêmica de extrema 

importância (MATTOS, 2005). 

É relevante lembrar que os felinos domésticos têm tido um crescente papel como 

animais de estimação, mantendo estreita relação com os seres humanos (NOÉ et al., 2015).  

Esse fato reforça a necessidade de pesquisas relacionadas à leishmaniose felina, de forma que 

auxiliem no esclarecimento do papel do gato no ciclo da doença e posteriormente no controle 

da mesma. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo elucidar a importância dos 

felinos domésticos como um potencial reservatório na epidemiologia da leishmaniose, bem 

como analisar as formas de diagnóstico da doença nesta espécie, caracterizar os sinais clínicos 

e analisar as medidas de prevenção e controle da doença.  

 

2 METODOLOGIA 

  

Esta é uma revisão integrativa, qualitativa, descritiva e retrospectiva sobre casos de 

leishmaniose felina, onde foi realizado um compilado de informações extraídas de estudos 

na região Nordeste do Brasil, ocorridos no período de 2012 a 2021 (últimos dez anos), sendo 

foco desta coleta de dados trabalhos realizados em felinos naturalmente infectados por 

Leishmania spp. 
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Para realizar essa revisão integrativa (RI) foram usados artigos científicos 

selecionados através das bases de dados: Google Acadêmico, Biblioteca Virtual em Saúde, 

Scielo e PubMed. Onde foram utilizados descritores referentes ao tema estudado, tendo como 

parâmetros para pesquisa as palavras “leishmaniose felina”, “Nordeste”, “epidemiologia”, 

“feline leishmaniasis”, “Northeast of Brazil” e “epidemiology”. Sendo aplicado os 

operadores booleanos “AND” e “OR” a esses descritores. 

Alguns critérios de elegibilidade foram utilizados, tais como, artigos científicos com 

textos completos, disponíveis eletronicamente e com acesso gratuito, em idioma português 

e inglês, e que discorram sobre a leishmaniose felina, priorizando os que relatam casos 

diagnosticados na região Nordeste do Brasil. 

Para pesquisa de dados foram selecionados e analisados estudos referentes à 

leishmaniose felina no Nordeste do Brasil, em animais naturalmente infectados, com o 

intuito de avaliar a veracidade das informações contempladas nestes trabalhos, de forma que 

possibilitem a obtenção de respostas aos objetivos deste estudo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta revisão foi constituída por 5 (cinco) artigos científicos, baseando - se nos 

critérios de inclusão previamente estabelecidos para escolha dos artigos. A Tabela 1 

representa a ocorrência de casos de leishmaniose felina no Nordeste do Brasil em gatos 

naturalmente infectados, sendo especificado o estado e a quantidade de animais presente nos 

estudos realizados de acordo com a referência de cada artigo coletado. 

 

Tabela 1. Ocorrência de casos de leishmaniose felina no Nordeste do Brasil em gatos naturalmente infectados. 

Referência Título 
Local do 

Estudo 

Total de 

Felinos 

no 

Estudo 

Nº de 

Felinos 

Infecta 

dos 

Formas de 

diagnóstico 

usadas 

Sinais 

clínicos 

apresentados 

Silva et al. 

(2014) 

Detection of 

antibodies against 

Leishmania infantum 

in cats (Felis catus) 

from the state of 

Pernambuco, Brazil 

Petroli 

na – PE 
153 6 ELISA 

Lesões 

cutâneas 

Mendonça et 

al, (2017) 

Leishmania infantum 

in domestic cats 

from the 

municipality of 

Teresina – 

PI 
83 3 

ELISA 

Parasitológi co 

(linfonodos 

poplíteos) 

Caquexia 
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Teresina, state of 

Piauí, Brazil 

Oliveira 

(2019) 

Estudo 

soroepidemiológico 

e parasitológico da 

leishmaniose felina 

atendidos no 

Hospital 

Veterinário da 

Universidade 

Federal da Paraíba 

Areia – PB 70 2 

ELISA 

Parasitológi co 

(linfonodos 

poplíteos) 

Paresia de 

membros 

pélvicos, 

hiporexia, 

úlceras orais, 

obnubila 

ção, 

emaciação, 

poliúria, 

polidipsia e 

desidrata 

ção 

Berenguer 

(2019) 

Identificação e 

caracteriza 

ção molecular de 

Leishmania spp. em 

felinos domésticos 

em áreas 

endêmicas de 

Pernambuco 

Recife – 

PE 
128 1 

Parasitológi 

co (linfonodos 

poplíteos)  

 

PCR (swab 

conjuntival) 

Mucosas oral e 

ocular 

hipocora 

das e linfadeno 

megalia de 

linfonodo 

poplíteo 

Silva et al. 

(2020) 

Natural Infection 

by Leishmania 

infantum in 

domestic cats (Felis 

catus) in a 

municipality of 

moderate 

transmission in the 

Brazilian semi-arid 

region 

Sousa – 

PB 
2 2 

TR DPP®  

 

ELISA 

Lesões 

nodulares e 

não ulceradas 

nas extremida 

des das 

orelhas, 

focinho, lábios 

e pálpebra, 

desidrata 

ção, pelos 

opacos e 

danificados, 

dificuldade 

respiratória 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Com base nos resultados do estudo e no somatório dos casos relatados nos artigos 

selecionados, foram diagnosticados 14 felinos naturalmente infectados na última década na 

região Nordeste do Brasil, sendo equivalente a 4,69% dos animais que participaram dos 

estudos mencionados. 
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Diante do compilado de artigos estudados, foi observado que em todos os estudos 

tiveram animais positivos para leishmaniose, mesmo sendo uma quantidade inferior quando 

comparada a estudos referentes a leishmaniose canina. A maioria dos animais positivos não 

apresentavam sinais específicos da doença. Os sinais mais comuns encontrados nos mesmos 

foram, alterações dermatológicas variadas. 

Mesmo que a leishmaniose ainda não seja considerada como um importante 

diagnóstico diferencial de algumas enfermidades que acometem felinos (BERENGUER, 

2019), esse estudo teve como objetivo, mostrar que a doença precisa ser investigada de 

maneira mais minuciosa na espécie, principalmente quando esses animais vivem em área ou 

regiões endêmicas para a enfermidade. Contudo, o monitoramento de reservatórios se torna 

de extrema necessidade para que haja um controle mais eficaz da doença. 

Silva (2014) utilizou testes sorológicos (ELISA) e encontrou soroprevalência 

equivalente a 3,9% (6/153). Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de 

Oliveira (2019) que obteve 2,86% (2/70) de positividade pelo mesmo teste. Em Mendonça 

et al. (2017), a prevalência de casos positivos do teste ELISA e no teste parasitológico foi de 

4% (3/83), tendo uma boa concordância entre os testes.  

Muitos estudos relatam a baixa prevalência dos testes sorológicos nos felinos. O que 

justifica esse fator são as diferentes respostas imunes, isso é, a diferente resposta imune dos 

gatos a infecção, diferente dos cães que apresentam uma resposta humoral à leishmaniose, 

foi afirmado por Solano-Galeno et al. (2007) que nos gatos a resposta é prevalentemente 

celular, fazendo com que se observe baixos títulos de anticorpos nesses animais. 

Contudo, observa-se uma baixa prevalência de animais positivos nos estudos, quando 

comparado aos cães. Essa baixa prevalência de Leishmania spp. na espécie pode ser relacionada 

a resistência natural do gato ao parasita devido a fatores genéticos (MAIA et al., 2008). 

Portanto, pela dificuldade de diagnosticar a doença nessa espécie, faz-se necessário 

considerar a leishmaniose como um importante diagnóstico diferencial de doenças que 

acometem gatos, adotando a combinação de diferentes formas de diagnóstico para diminuir 

as chances de possíveis falsos negativos, uma vez que a resposta imune da espécie diminui a 

eficácia de alguns testes utilizados para diagnosticar a doença em cães. 
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4 CONCLUSÕES 

 

Portanto, observa-se que os felinos domésticos também são infectados por 

Leishmania spp., e com isso, ressalta-se a necessidade de novos estudos sobre o tema com o 

intuito de desvendar como o sistema imunológico dessa espécie reage a infecção, para que 

assim possa ser provado o real papel desses animais na epidemiologia da Leishmaniose, 

demonstrando que os gatos são um potencial reservatório importante da doença em regiões 

endêmicas. 
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RESUMO 

Em cães, a displasia coxofemoral (DCF) é a enfermidade ortopédica mais 
predominante e debilitante. Essa enfermidade gera diversas disfunções 
funcionais e anatômicas na articulação coxofemoral, consequentemente levando 
a uma implicação da qualidade de vida do paciente. Atualmente, encontram-se 
diversas recomendações de tratamento para a DCF, abrangendo de terapias 
conservadoras à cirúrgicas. Porém, a indicação terapêutica dependerá de alguns 
aspectos, tais como idade e porte do animal, grau de apresentação clínica, 
condição de saúde do paciente e achados radiográficos. A fisioterapia veterinária 
é um método conservador para tratamento da displasia coxofemoral, que atuam 
no controle da dor, redução inflamatória e reabilitação pós cirúrgica, através de 
diversos métodos de estimulação e/ou sedação. O objetivo do trabalho é 
descrever como a fisioterapia contribui na reabilitação e no aumento da 
qualidade de vida de cães acometidos por displasia coxofemoral, por meio de 
uma revisão literária do tipo narrativa e qualitativa, realizando uma análise 
bibliográfica a partir de artigos publicados entre 2002 e 2021. Os resultados desta 
pesquisa evidenciam que a utilização da fisioterapia veterinária mostra-se eficaz 
no tratamento da displasia coxofemoral, sendo responsável por restituir a 
qualidade de vida dos animais acometidos pela doença. 
 

  

  

  

 

PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION OF DOGS 
WITH HIP DYSPLASIA 
 
ABSTRACT 
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In dogs, coxofemoral dysplasia (CFD) is the most predominant and debilitating 
orthopedic disease, leading to several functional and anatomical changes in the 
coxofemoral joint, compromising the life quality of the pacient. There are 
currently numerous treatment indications for coxofemoral dysplasia, since 
conservative to surgical therapies. However, the choice of treatment method will 
depend on some aspects, such as age and animal size, degree of clinical 
presentation, patient health condition and radiographic findings. Veterinary 
physiotherapy is a conservative treatment method of coxofemoral dysplasia, 
acting in pain control, inflammatory reduction and post-surgical rehabilitation, 
through various methods of stimulation. The aim of this study is to describe 
how physiotherapy contributes to the rehabilitation and increase in the life 
quality of dogs affected by coxofemural dysplasia, through a narrative and 
qualitative literary review, performing a bibliographic analysis from articles 
published between 2002 and 2021. The results of this research show that the use 
of veterinary physiotherapy is effective in the treatment of coxofemoral 
dysplasia, being responsible for restoring the life quality of the animals affected 
by the disease.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

A articulação coxofemoral faz parte do sistema osteoarticular e é responsável por 

promover estabilidade, congruência e amplitude de movimentos (ROCHA et al., 2013). A 

displasia coxofemoral (DCF) provém de um desenvolvimento anormal dessa articulação, 

gerando modificações biomecânicas no membro afetado (DEGREGORI, 2018).  

Em cães, é a doença ortopédica mais prevalente e debilitante, acometendo 

principalmente raças que possuem um crescimento acelerado bem como as de maior porte, 

como Golden Retriever, São Bernardo, Pastor Alemão, Fila Brasileiro, Mastiff e Rottweiler. 

Cães de pequeno e médio porte, como Pug, Boxer e Bulldog possuem um grau de 

acometimento menor, porém, não devem ser descartados dos estudos (MINTO et al., 2012).    

Com o intuito de promover um diagnóstico assertivo da displasia coxofemoral, a 

investigação é feita a partir da integração da anamnese, manifestações clínicas, exame físico 

e de imagem (LIMA et al., 2015). A radiografia é o estudo imagiológico empregue em maior 

número para o diagnóstico dessa enfermidade (ROCHA et al., 2014).  

Existem inúmeras indicações de tratamento para DCF, englobando tratamento 

conservador e cirúrgico. Contudo, a determinação terapêutica dependerá de alguns aspectos, 

como idade e porte do animal, grau de apresentação clínica, achados radiográficos e 

comorbidades (DEGREGORI, 2018).  

 Considerando que a DCF é um distúrbio que resulta em alterações degenerativas 

irreversíveis altamente dolorosas, o intuito do tratamento terapêutico e cirúrgico é amenizar 

a dor e restituir a função do membro e a qualidade de vida aos animais afetados, sem reações 

adversas (DEGREGORI, 2018).  

Partindo deste ponto, o emprego de terapias integrativas como a fisioterapia,  vem 

demonstrando inúmeros benefícios, tanto em pacientes em tratamento conservativo quanto 

pacientes submetidos a cirúrgia (DEGREGORI, 2018).  

O objetivo da fisioterapia em cães é a prevenção, manutenção e tratamento de 

distúrbios que prejudicam o funcionamento fisiológico das estruturas dos animais, podendo 

ser utilizada em tratamentos pós-cirúrgicos, programas de controle de peso, fortalecimento 

muscular e amparo na monitorização de enfermidades crônicas ou progressivas (KLOS et 

al., 2020).  
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 Dessa forma, esse estudo teve a finalidade de relatar como a fisioterapia veterinária 

contribui na reabilitação e no aumento da qualidade de vida de cães acometidos por displasia 

coxofemoral.    

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Displasia coxofemoral  

 

A displasia coxofemoral (DCF) é uma enfermidade ortopédica causada por uma 

alteração biomecânica frequentemente observada em pequenos animais, principalmente na 

espécie canina (ROCHA et al., 2013).    

A articulação coxofemoral é constituída pela cabeça, colo femoral e acetábulo, 

assegurando congruência e estabilidade dos movimentos ao animal, permitindo desse modo 

uma melhor amplitude da mobilidade, como por exemplo, rotação e lateralidade dos 

membros pélvicos (LIMA et al., 2015).   

Dessa forma, a DCF ocorre quando há um crescimento anormal da articulação, ou 

seja, quando o sistema esquelético se desenvolve mais rapidamente do que os tecidos moles, 

gerando modificações biomecânicas uni ou bilateralmente, que causam como consequência 

lassidão articular, deformidade da cabeça femoral e do acetábulo, subluxação, luxação e 

alterações articulares degenerativas (SANTANA et al., 2010).  

Sua etiologia ainda não é 100% confirmada, mas estudos apontam que existe um 

caráter genético e hereditário, onde o modelo de herança é caracterizado por ser poligênico 

e de penetrância incompleta, onde os genes irão atuar primeiramente na cartilagem, se forem 

manifestados fenotipicamente (SOUZA et al., 2003).  

Múltiplos fatores podem influir na expressão fenotípica da DCF, dentre eles o ganho 

de peso, crescimento acelerado, nutrição deficiente, traumas, excesso de exercícios e fatores 

ambientais incluindo o tipo de piso onde o animal vive e uso excessivo de escadas (BETTINI 

et al., 2007; SOUZA et al., 2003).  

Raças de cães com padrão de maior massa corporal como as de grande porte e gigantes 

apresentam maior probabilidade de adquirir a doença, tais como Border Collie, Labrador, 

Golden Retriver, Pastor Alemão, Rottweiler, Fila Brasileiro e São Bernardo, e em geral, 

afetando a articulação bilateralmente (LIMA et al., 2015).  
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2.2 Diagnóstico  

 

As manifestações clínicas que animais jovens apresentam geralmente são associados a 

fase aguda da doença, como por exemplo, a claudicação unilateral com apresentação abrupta 

e diminuição de atividade física relacionada à dor. Por conta disso, é notada a intolerância à 

atividade física, devido a efusões articulares, sinovites e possíveis microfaturas em acetábulo 

(HULSE; JOHNSON, 2002).  

Em cães mais velhos, a claudicação na maioria das vezes é bilateral, sendo classificada 

de leve a grave, onde esses sinais aparecem repentinamente e são consequências das 

alterações articulares degenerativas crônicas. Além disso, é possível verificar o aumento da 

musculatura dos membros torácicos por conta do peso deslocado da região pélvica (HULSE; 

JOHNSON, 2002).  

O diagnóstico é feito a partir da anamnese, histórico completo, análise clínica e exames 

de diagnóstico por imagem, onde, o mais utilizado e que pode levar a um diagnóstico precoce, 

é a radiografia (BETTINI et al., 2007).   

É possível realizar o diagnóstico radiográfico a partir de seis meses de vida, porém 

alguns cães só irão mostrar achados radiográficos aos 12 meses, e em outros casos apenas 

com 24 meses. Vale ressaltar que existe a possibilidade de um diagnóstico errado quando 

feito muito precoce, pois não há ainda o fechamento das placas epifisárias (ROCHA et al., 

2008).  

A radiografia como método de diagnóstico para DCF pode ser dividida em dois tipos: 

radiografia tradicional e método Pennhip, sendo necessária em ambos os tipos a contenção 

química adequada ao animal promovendo anestesia e relaxamento do tônus muscular, com 

o intuito de obter os posicionamentos de forma correta (ROCHA et al., 2014).  

A radiografia tradicional utiliza os posicionamentos laterolateral e ventrodorsal (VD) 

estendida, onde, a partir desse posicionamento é possível medir o Ângulo de Norberg (AN) 

(FROES et al., 2009). O AN é empregado para aferir a frouxidão articular, conformação 

óssea e possível subluxação das cabeças femorais (CIARLINI et al., 2009).  

O ângulo gerado não pode ser inferior que 105 graus, onde toda medida abaixo desse 

valor revela uma junção imprópria entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, podendo ser 

definido como (ROCHA et al., 2008).  
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No entanto, alguns estudos mostram que o AN não é um método totalmente confiável, 

pois, o posicionamento radiográfico com os membros estendidos pode provocar torção dos 

tecidos moles, mascarando a presença de subluxação. (ROCHA et al., 2014).  

Outro meio de diagnosticar a DCF é pela técnica de distração radiográfica (PennHIP), 

que permite verificar a frouxidão passiva do quadril, de forma mais clara, determinando a 

qualidade da articulação e mensurando quantitativamente sua laxatividade (ROCHA et al., 

2008).  

Para esta radiografia especial, é utilizado um distrator PennHIP, que favorece a 

congruência articular, sendo possível aferir o índice de distração (ID). Articulações com ID 

próximos a 0 são consideradas normais, porém se estiverem próximas a 1, são consideradas 

displásicas, apontando em porcentagem o quão a cabeça do fêmur sai da junção com o 

acetábulo (ROCHA et al., 2014).  

 

2.3 Tratamento  

 

A escolha terapêutica correta para um animal que possui displasia coxofemoral deriva 

de diversas condições como idade, sinais clínicos, condição de saúde do paciente, grau de 

displasia e de osteoartrite, além da condição financeira do tutor (ALBUQUERQUE; 

CARVALHO, 2017).  

Levando em conta que a DCF é um distúrbio que resulta em alterações degenerativas 

irreversíveis altamente dolorosas, o intuito da terapia conservadora e cirúrgica é amenizar a 

dor e restituir a função do membro e qualidade de vida aos cães, podendo ou não envolver 

terapias complementares como a  fisioterapia (DEGREGORI, 2018).  

Indica-se o tratamento conservador especialmente para casos de displasia coxofemoral 

leves, monitorando a evolução da doença por meio de alterações ambientais como, evitar o 

uso de pisos lisos e escadas, fazer o controle de peso e utilização de fármacos como 

analgésicos, anti-inflamatórios não esteroidais, condroprotetores e suplementos nutricionais 

e vitamínicos com o objetivo de reconstituir a cartilagem articular (ALBUQUERQUE; 

CARVALHO, 2017).   

Em casos que demonstram fraqueza e perda muscular é recomendado o uso de 

eletroestimulação neuromuscular, a fim de recuperar força e, exercícios de cinesioterapia que 

propiciam o restabelecimento da amplitude de movimento e disseminação de nutrientes na 

cartilagem (KIRKBY; LEWIS, 2012).  
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A termoterapia com uso de bolsas quentes ou ultrassom terapêutico é indicada no 

alívio da dor e tensão do membro. Essas técnicas podem ainda, serem utilizadas para 

estimular o fluxo de sangue na musculatura (KIRKBY; LEWIS, 2012).  

Em situações em que a patologia se apresenta em grau elevado e não suficientemente 

controlada por métodos conservativos, é importante proceder com a realização de técnicas 

cirúrgicas (LIMA et al., 2015).   

A fisioterapia após a cirurgia é empregada para potencializar o sucesso do 

procedimento, contribuindo com a recuperação otimizada do paciente ortopédico e 

promovendo melhoria na sua qualidade de vida (ALVES et al., 2018). 

  

2.4 Fisioterapia  

 

A fisioterapia trabalha simultaneamente à clínica médica almejando contribuir na 

terapêutica, promovendo bem-estar e melhoria na qualidade de vida do paciente. As 

principais finalidades para o uso da fisioterapia são: remover a causa preliminar do distúrbio, 

controlar a sintomatologia, recuperação pós-operatória e alívio da dor (ALVES et al., 2018).  

A fisioterapia também ajuda na diminuição inflamatória, aumento da irrigação de 

sangue, permite uma cicatrização mais adequada e promove estímulo ao sistema nervoso. 

Além disso, auxilia a evitar ou reduzir atrofias, propicia a diminuição de contraturas e tensão 

muscular, contribui também, na perda de peso, dentre outras vantagens (KLOS et al., 2020).  

A fisioterapia animal possui técnicas variadas que podem ser aplicadas na reabilitação 

dos animais, de acordo com a necessidade e aspecto de cada um, dispondo uma associação 

de diversos métodos com o objetivo de potencializar a reabilitação do animal (ALVES et al., 

2018).   

Anunciação et al. (2017) corroboram com esse parecer quando dissertam que a 

utilização de fisioterapia pós colocefalectomia mostra-se como um tratamento de grande 

eficácia para melhora de sinais clínicos de animais com displasia coxofemoral, além de reduzir 

o período de recuperação do paciente pós cirúrgico.  

  

2.5 Cinesioterapia  

 

A cinesioterapia é um método que efetua a movimentação se utilizando de atividades 

que respeitam uma duração, intensidade e intervalo de tempo específicos (PEREGRINO et 

al., 2021). Os movimentos realizados podem ser classificados em passivo, quando é realizado 
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pelo veterinário, ativo, quando o paciente realiza o movimento sozinho e ativo assistido, 

quando exercido com amparo do médico veterinário (ALVES, 2019).  

Essas categorias de exercícios têm como finalidade promover a prevenção, melhora 

e restauração das disfunções, atuando positivamente na manutenção da força, mobilidade, 

flexibilidade e coordenação (SILVA et al., 2008).  

A terapia por exercício pode ser empregada a distúrbios musculoesqueléticos como 

osteoartrose, insuficiência do ligamento cruzado cranial, displasia coxofemoral e cotovelo, 

luxação de patela, tendinite, contraturas e distensões musculares, podendo ser utilizada 

também em casos de neurorreabilitação, tanto em condições agudas, como hérnia discal, 

quanto para patologias crônicas degenerativas, como mielopatia degenerativa (KLOS et al., 

2020).  

Os exercícios passivos são movimentos anatômicos naturalmente realizados pelo 

animal. No entanto, devido à inatividade ou atrofia muscular, são conduzidos pelo médico 

veterinário, sem resistência ou auxílio do paciente, sendo adequado quando o paciente tem 

perda do tônus (PRYDIE; HEWITT, 2015).  

Realiza-se movimentação voluntária e estimulação proprioceptiva, tendo como 

propósito recuperar a deambulação natural para manter a amplitude de movimento da 

articulação e extensibilidade do tecido mole (PRYDIE; HEWITT, 2015).  

Os movimentos ativos são classificados como sustentação assistida, onde o paciente 

busca se exercitar sozinho, como por exemplo, estimulação proprioceptiva, esteira, marcha 

assistida, hidroterapia e outros, onde tem a finalidade de reabilitar animais que ainda possuem 

o domínio de seus movimentos, porém almeja a ampliação de massa e força muscular, 

melhora proprioceptiva, restauração da coordenação motora e controle de dor 

(PEREGRINO et al., 2021). 

Finalmente, em exercícios de assistência ativa, o animal está em estação e o 

movimento é realizado com a ajuda de profissionais. Pode-se utilizar de uma variedade de 

técnicas com o auxílio de faixas de sustentação apoiadas sob o tórax ou em região peri 

abdominal (PEREGRINO et al., 2021).  

A hidroterapia é uma forma de exercício ativo ou ativo assistido na água, que além de 

movimentar ativamente as articulações, também tem a atribuição de ganhar massa e força 

muscular, sem, no entanto, aplicar força direta a ela (ACHKAR, 2018).  

A água proporciona a diminuição da pressão e da descarga de peso do paciente, 

enquanto gera resistência ao movimento e aumenta o efeito dos esforços. Quando água 
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morna for utilizada, o fluxo de sangue é estimulado e a drenagem linfática é melhorada 

(PEREGRINO et al., 2021).  

Segundo Silva (2009), o uso da hidroterapia é de extrema importância para o tratamento 

de displasia coxofemoral, e foi verificado em seus estudos com um cão com displasia que 

após 10 sessões de fisioterapia utilizando piscina terapêutica houve melhora na marcha, 

hipertrofia muscular e ausência de claudicação.   

Monk (2016) corrobora com esse parecer, quando cita o uso da hidroterapia como 

intervenção precoce em casos pós-cirúrgicos com o intuito de melhorar a amplitude dos 

movimentos da articulação, sem nenhum risco de causar uma nova lesão nos primeiros dias 

de pós-operatório.  

 

2.6 Laserterapia  

 

A terapia a laser envolve o emprego de luz laser de baixa potência. Os lasers de baixa 

potência são biomoduladores, não térmicos e produzem respostas fotoquímicas que agem 

diretamente na célula. Suas principais indicações são cicatrização de feridas, tratamento de 

áreas inflamadas ou edemaciadas, lesões ósseas e articulares, analgesia e lesões de nervos 

periféricos (DINIZ et al., 2021).  

O mecanismo funciona através de moléculas encontradas nas mitocôndrias chamadas 

cromóforos que absorvem a luz nos tecidos. Com base nessa captação, a energia luminosa é 

convertida em energia bioquímica, causando variadas respostas secundárias que modulam as 

funções celulares e estimulam os mecanismos de reparo tecidual (KLOS et al., 2020).  

Atua também alterando a condução nervosa, aumentando a circulação sanguínea e o 

metabolismo de opioides, como, acetilcolina e serotonina, estimulando a angiogênese e 

intensificando a produção de ATP celular. Tendo por fim, o efeito de provocar reações 

secundárias, como a replicação celular, liberação de fatores de crescimento e a aceleração da 

cicatrização de tecidos danificados (WATSON; LAWRENCE, 2016).  

Em cães afetados pela DCF, a laserterapia é ainda recomendada por proporcionar 

alívio da dor, controlando a condução das fibras axonais C (de condução lenta dos impulsos 

nervosos), causadores de dor crônica (PEREGRINO et al., 2021).  

De acordo com Baxter e McDonough (2007), a laserterapia modula diversos processos 

biológicos, por conta disso, é aplicada para o manejo de dor aguda e crônica, traumas e 

alterações musculoesqueléticas, como a displasia coxofemoral.   
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As contraindicações do uso do laser de baixa potência são particularmente associadas 

a pacientes com hemorragia e infecção ativa, presença de neoplasias e em áreas próximas ao 

útero gravídico (KLOS et al., 2020).  

  

 2.7 Magnetoterapia  

 

A magnetoterapia é o uso terapêutico de um campo magnético (CM) por meio de dois 

pólos gerados por uma corrente elétrica, com a finalidade de intensificar o fluxo de sangue 

local e produzir um efeito anti-inflamatório (PEREGRINO et al., 2021).  

Podem ser utilizados campos magnéticos estáticos, que produzem relaxamento 

térmico, dado que sua aplicação inclui o aumento do fluxo sanguíneo local, ativação de 

endorfinas e efeitos anti-inflamatórios ou pode-se aplicar campos pulsados, que geram 

energia através de uma corrente elétrica que percorre um condutor em espiral, produzindo 

um campo magnético ao redor, essa forma de aplicação diminui os componentes térmicos e 

provoca maior ativação celular (PEREGRINO et al., 2021).  

Os magnetos estáticos são de mais fácil acesso e aplicação, podendo ser acoplados em 

diversos acessórios como, colchões ou mantas. Já os aparelhos de corrente elétrica possuem 

pares de bobinas (polo norte e polo sul), que são posicionadas na área a ser tratada, ao se 

utilizar mais de um par de bobina em uma região é preciso alternar os polos entre as mesmas 

para que não haja repulsão entre os campos magnéticos (KLOS et al., 2020).  

Para proporcionar melhores resultados no tratamento, os ímãs devem ser aplicados 

diretamente no local de tratamento, pois quanto maior o contato maior a exposição aos 

campos magnéticos. Em casos agudos se aplica frequências mais baixas (5-10 Hz) e utiliza-

se frequência média a alta (50-100 Hz) em processos crônicos (ACHKAR; PAVAN, 2018).  

O método de ação da magnetoterapia não é plenamente compreendido. Acredita-se 

que a matriz celular e o reparo tecidual sejam regulados por mecanismos químicos (citocinas 

e fatores de crescimento) e físicos (estimulação mecânica e elétrica). Estudos apontam a 

utilização dessa técnica na reparação óssea, pois o metabolismo do cálcio é ativado pelo 

campo magnético, favorecendo a consolidação óssea (KLOS et al., 2020).  

Quando a corrente magnética é aplicada, ocorre um estímulo celular, evidenciado pela 

síntese de ATP, promovendo a proliferação celular e produção proteica e de prostaglandina 

acarretando na liberação da endorfina, gerando analgesia (ACHKAR; PAVAN, 2018).  
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Essa terapia é principalmente indicada em problemas musculoesqueléticos, como 

osteoartrite e displasia coxofemoral, assim como para dor crônica e reparo de fraturas. 

Entretanto, não se deve utilizar sobre ou próximo a tumores malignos, sobre úteros prenhes 

ou em portadores de marcapasso. Necessita-se de cuidado em relação a objetos metálicos 

próximo ao campo magnético, para que não tenha desvio (ACHKAR; PAVAN, 2018).  

  

2.8 Eletroterapia 

  

Nessa técnica, o aparelho de estimulação elétrica é aplicado diretamente na pele do 

paciente por meio de eletrodos, onde uma corrente elétrica de baixo nível estimula as fibras 

musculares e nervos periféricos. Torna-se uma forma benéfica de tratamento para distúrbios 

ortopédicos e/ou neurológicos, principalmente aqueles que sofrem de dores agudas e 

crônicas ou atrofia muscular (ALVES, 2019).  

Esse processo funciona porque os tecidos nervosos e musculares são excitáveis, 

portanto, suas membranas celulares possuem sensibilidade à voltagem, desse modo, ao 

realizar a estimulação elétrica, a membrana neuronal alcança o seu limiar de despolarização e 

gera um impulso nervoso, que se propaga até atingir a placa motora, autorizando que haja a 

contração do músculo (KLOS et al., 2020).  

A estimulação elétrica neuromuscular por meio do sistema nervoso periférico, tem 

como intenção realizar a contração muscular com o objetivo de restabelecer, manter ou 

aprimorar a potencial funcional muscular, podendo ser aplicado ao tratar patologias 

neuromusculares, desuso de membros, atrofia muscular, ou queda da resistência física 

(KLOS et al., 2020)  

Existem três modalidades de estimulação utilizados na Medicina Veterinária. A 

eletroestimulação nervosa transcutânea (TENS), tem finalidade principalmente para manejo 

e controle de dor, através do estímulo das fibras sensitivas. É uma terapia não invasiva, que 

atua em sistemas modulares da algia, ocorrendo a liberação de opióides endógenos. 

(PEREGRINO et al., 2021).   

A eletroestimulação neuromuscular (NMES) é empregada para induzir contração 

muscular e prevenção da atrofia muscular (SILVA et al., 2013). Essa técnica é benéfica em 

animais que foram sujeitos à ressecção da cabeça do fêmur e com DCF crônica, e também, 

em todo procedimento cirúrgico que seja necessário o ganho de massa muscular de forma 

acelerada (KLOS et al., 2020).   



Multiplicidade das Ciências da Saúde, Volume 3 

 

  
 

169 

E por fim, a função chamada FES (Eletroestimulação funcional) correspondente há 

contração muscular, para prevenção de atrofia e aumento de tônus muscular. Recomendado 

em casos de paraplegia, paraparesia, atrofia muscular e controle de espasticidade muscular 

(PEREGRINO et al., 2021).   

Conforme Silva et al. (2013), a eletroestimulação é usada para auxiliar o aumento do 

tônus muscular e prevenir atrofias, sendo eficaz para promover tônus muscular nos membros 

posteriores. Levine e Steiss (2008) reafirmam essa ideia quando dissertam que a 

eletroestimulação é um método bastante utilizado quando há a contraindicação ao exercício, 

como em casos de pós colecefalectomia, prevenindo, dessa forma, atrofias musculares.   

 

2.9 Ultrassom terapêutico  

 

De acordo com Achkar (2018), o ultrassom terapêutico é um método fisioterápico 

de alcance profundo, onde utiliza energia em ondas acústicas, inaudível ao ser humano, com 

frequências além de 20.000 Hz. O US (ultrassom) para diagnóstico está entre 5 a 20 MHz e 

o US para tratamento pertence entre uma frequência de 0,7 a 3,0 MHz e atinge uma 

penetração de cerca de 7 a 3 centímetros (KLOS et al., 2020).  

O ultrassom pode ser aplicado através de duas técnicas classificadas como contínua 

e pulsada, onde a distinção dos métodos está na forma em que as ondas são propagadas. No 

contínuo, a voltagem mediada pela probe de US deve ter aplicação constante, ocorrendo um 

efeito térmico. Esse modo é indicado no tratamento de processos crônicos, ou no pós-

operatório tardio (OLSSOM et al., 2008). 

No pulsado, há um intervalo na transmissão da onda, de tal forma que o efeito térmico 

é pouco evidente, tornando o efeito mecânico mais elevado, sendo apropriado para o 

tratamento de patologias agudas, subagudas, pós-operatórios recentes e para alívio de dor 

(OLSSOM et al., 2008).  

A repercussão terapêutica do ultrassom pode ser dividida em efeitos térmicos e não 

térmicos, onde o primeiro pode ser categorizado por um aumento no fluxo de sangue, 

condução do estímulo nervoso, limiar de dor e redução de espasmos musculares. Já a ação 

não térmica promove acréscimo da deposição de colágeno, angiogênese, propagação de 

fibroblastos, liberação de histamina e alterações na permeabilidade da membrana aos íons de 

cálcio (KLOS et al., 2020).  
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As principais indicações terapêuticas para o uso do ultrassom são: alívio de dor, 

redução da contração e espasmo muscular, diminuição de edema, cicatrização de feridas, 

consolidação óssea, relaxamento muscular e para condições inflamatórias agudas ou crônicas. 

Esta terapia deve ser evitada em animais gestantes, infecções agudas, área cardíaca e 

neoplasias (ACHKAR, 2018).  

A utilização de ultrassom terapêutico no tratamento da DCF não é frequentemente 

relatada na literatura, porém, de acordo com Silva (2009), esse método integrativo é indicado 

para o tratamento de alterações secundárias a displasia, como por exemplo, a artrose 

secundária.   

  

2.9 Infrassom  

 

O infrassom produz seu efeito através de ondas sonoras formadas pela vibração de um 

aparelho amplificador sonoro em frequência abaixo de 20Hz. Por meio da percussão das 

ondas nos tecidos, essa terapia tem uma ação estritamente mecânica, sem produção de calor. 

Esse efeito promove um aumento na circulação sanguínea, resultando no aumento do 

metabolismo da região aplicada (STERIN, 2018).  

É indicado em casos de artrose, fraturas e displasia coxofemoral, assim como em 

contraturas musculares e encurtamento de tendão, sendo sua ação mecânica o agente central 

no relaxamento e na melhora da flexibilidade dessas estruturas (STERIN, 2018).  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente, com o aumento da urbanização e verticalização das cidades com espaços 

residenciais cada vez menores, houve um crescimento da procura por pets convencionais, 

gerando uma ampliação do comércio pet. Dessa forma, tem se notado um crescimento 

exacerbado de diagnósticos de displasia coxofemoral em cães, independente de idade e sexo, 

como era visto anos atrás.  

Partindo deste relato, atualmente a comunidade veterinária vem utilizando outros 

métodos de terapia para a DCF, como a fisioterapia, e diminuindo a utilização de tratamento 

cirúrgico para esta comorbidade, sendo comprovado que o uso de terapias integrativas 

ligadas a um diagnóstico precoce de displasia, promove uma melhora da qualidade de vida 

através da analgesia, cicatrização, ação anti-inflamatória e restauração da mobilidade e 

flexibilidade do animal acometido com esta patologia.  
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Os resultados desta pesquisa evidenciam que a utilização da fisioterapia, se mostra 

eficaz no tratamento da displasia coxofemoral, sendo responsáveis por restituir a qualidade 

de vida dos animais acometidos pela doença.  
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RESUMO 

Os gatos domésticos (Felis catus) são animais que apresentam comportamentos 
naturais variados e estes podem ser alterados de acordo com a socialização que 
pode ser tanto positiva quanto negativa com humanos. Os principais motivos 
da ocorrência das alterações são as situações estressantes que desencadeiam a 
ansiedade e suas consequências no felino, dentre elas, podemos destacar os 
horários irregulares de alimentação, falta de ambiente enriquecido e mudanças 
na rotina. Desta forma, observa-se a necessidade de conhecer os tratamentos 
para esses problemas e, assim, garantir um bem-estar satisfatório para tutor e 
felino. Foi elaborado uma revisão integrativa a respeito dos tratamentos de 
comportamentos atípicos dos felinos domésticos através da metodologia 
exploratória produzindo um levantamento de informações através de pesquisa 
bibliográfica com a coleta de dados realizada através da documentação indireta. 
Foi observado que os principais tratamentos para reverter um quadro atípico de 
comportamentos de felinos domésticos são mudanças para enriquecer o 
ambiente e terapias alternativas e farmacológicas. 

  

  

  

 

TREATMENTS FOR ATYPICAL BEHAVIORS IN 
DOMESTIC CATS 
 
ABSTRACT 
 

 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  

Treatment  

Cats 

Animal Welfare 

Domestic cats (Felis catus) are animals that have varied natural behaviors and 
these can be changed according to socialization that can be both positive and 
negative with humans. The main reasons for the occurrence of changes are the 
stressful situations that trigger anxiety and its consequences in the feline, among 
them, we can highlight irregular feeding times, lack of enriched environment and 
changes in routine. Thus, there is a need to know the treatments for these 
problems and thus ensure a satisfactory well-being for tutor and feline. An 
integrative review about the treatments of atypical behaviors of domestic cats 
was elaborated through the exploratory methodology, producing a survey of 
information through bibliographical research with data collection carried out 
through indirect documentation. It was observed that the main treatments to 
reverse an atypical behavior of domestic cats are changes to enrich the 
environment and alternative and pharmacological therapies. 
 

  

  

 

1 INTRODUÇÃO  

  

Os gatos domésticos (Felis catus) são animais que apresentam comportamentos 

naturais variados (DANTAS, 2010) e podem ser alterados de acordo com a socialização tanto 

positiva quanto negativamente com humanos. Os comportamentos naturais normalmente 

observados são: autolimpeza e alo-limpeza, esfregar, afiar unhas, subir, vocalizar, morder, 

brincar e rosnar (SOUZA, 2007; CROWELL-DAVIS et al., 1997; BEAVER, 2003)   
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Quando criados com a presença de humanos, os gatos desenvolvem ligações sociais 

podendo até ocorrer a manifestação de comportamento afiliativo com o seu tutor 

(MACHADO; SANT’ANNA, 2017), apresentando exigências em relação à atenção que 

recebem destes (BEAVER, 2003).   

Para entender o comportamento atípico dos felinos domésticos deve-se perceber 

como são seus comportamentos normais e habituais que muitas vezes são considerados 

problemáticos por desconhecimento, o que faz com que os gatos, ao não terem suas 

necessidades naturais atendidas (MACHADO; SANT`ANNA, 2017) e também por 

influência de mudanças extremas na sua rotina ou ambiente, tornem-se estressados, ansiosos 

ou agressivos e, assim, desencadeando problemas comportamentais.  Desta forma, observa-

se a necessidade de conhecer os tratamentos para esses problemas e, com o intuito de 

fornecer condições que melhorem o bem-estar para tutor e felino (LIMA et al., 2013).  

No que se refere ao seu temperamento, Edney (1997) afirma que os gatos são 

temperamentais, apresentam grande sensibilidade às mudanças à sua volta e podem ter seu 

bem-estar alterado por vários fatores. As mudanças internas e externas de onde habitam, 

latidos, chegada de novos membros na família ou mudanças na dominância do ambiente, são 

situações que podem causar problemas comportamentais (LIMA et al., 2013).  

Segundo Paz (2017), outros fatores a essas alterações em felinos domésticos são: sexo, 

idade e quantidade. No fator sexo é sugerido que fêmeas apresentam maior probabilidade de 

expressar uma relação ruim ou indiferente com os demais animais e machos castrados antes 

da puberdade demonstram menor chance de ter problemas em seu comportamento e 

assim incluindo o fator idade e por último, a quantidade, a inserção de muitos animais em 

um ambiente pequeno aumenta o estresse do felino.   

A consequência desses fatores são problemas comportamentais, como: arranhaduras 

em moveis, agressividade, vocalização excessiva (PAZ et al., 2017), eliminação 

inapropriada (PAZ et al., 2017; BASTOS et al., 2020) e alopecia psicogênica (GONÇALVES 

et al., 2019; CARLOTA et al., 2019; GHAFFARI; SABZEVARI, 2010; LIMA et al., 2013).  

Os tratamentos para controlar ou cessar esses problemas comportamentais são feitos 

com terapias, como a neural, para ansiedade e suas consequências como alopecia psicogênica 

(GONÇALVES, 2019), a medicamentosa como o uso de fluoxetina para micção 

inapropriada (BASTOS et al., 2020), e o enriquecimento ambiental para gerar bem estar e 

distrações na tentativa de reduzir a ociosidade, vocalização excessiva, arranhadura de móveis, 

agressividade (PAZ, 2017) e, desta forma, melhorar a qualidade de vida dos felinos 

domésticos.  
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A falta de conhecimento do comportamento natural dos felinos domésticos por parte 

dos tutores mostra ser um fator que afeta o bem-estar deste animal. Para solucionar este 

problema é necessário compreender melhor a respeito das formas de tratamento para suas 

condutas atípicas em ambiente doméstico para melhor solução das possíveis 

alterações. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é realizar uma revisão integrativa 

sobre os principais tratamentos para comportamentos atípicos de felinos.  

  

2 METODOLOGIA 

  

Foi realizado um levantamento bibliográfico visando atualização sobre tratamento dos 

comportamentos atípicos de felinos domésticos. As pesquisas foram realizadas no período 

de setembro de 2020 a junho de 2021 utilizando-se para a pesquisa as bases de dados: Google 

Acadêmico, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Scientific Eletrônic Library Online (SCIELO) e National Library of Medicine 

(PUBMED). Serão utilizadas as palavras-chave: tratamento, comportamento, gatos, bem-

estar animal.  

Esta seguiu as etapas propostas por Mendes (2008): Identificação do tema e questões 

norteadoras; Estabelecimento de critérios de inclusão e seleção; Identificação dos estudos 

pré-selecionados e selecionados; Caracterização dos estudos selecionados; Análise e 

interpretação dos resultados; Apresentação da revisão e síntese do conhecimento. 

Os critérios de inclusão serão artigos originais escritos em português, inglês e espanhol 

de acordo com o tema proposto.  Os critérios de exclusão são resumos, revisões de literatura, 

trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses associados ao tema, e demais materiais 

com enfoque fora do tema.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

Foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados onde foram 

encontrados artigos a partir dos descritores comportamento, tratamento, gatos e bem-estar. 

Sete artigos foram selecionados após avaliação a partir dos critérios de inclusão e exclusão, 

como apresentando na Tabela 1. 

Todos os artigos foram encontrados na base de dados Google Acadêmico (100%). Os 

anos das publicações estão entre 2020 (14,28%), 2019 (28,5%), 2017 (14,28%), 2013 
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(14,28%), 2012 (14,28%). O nível de evidencia dos artigos analisados foi de 100% para o 

nível IV. Em relação ao local das publicações desses artigos, cinco foram no Brasil (71,42%), 

um na Austrália (14,28%) e um nos Estados Unidos da América (14,28%). A partir do estudo 

e análise destes artigos através de revisão integrativa se torna possível saber quais os 

principais tratamentos usados para alterações de comportamento em felinos (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Levantamento científico dos principais tratamentos para comportamentos atípicos de felinos. 

Autores / Ano / 

Base de dados 

Título Delineamento 

do estudo / 

Nível de 

evidência / 

Instrumentos 

Resultados Conclusões 

Bastos et al., 2020, 

Google Acadêmico  

Micção 

inapropriada em 

um gato 

doméstico: 

tratamento bem 

sucedido com 

fluoxetina  

- Estudo 

de caso  

- Nível IV  

- Relato de caso 

clínico  

Boa resposta ao 

tratamento sem 

ocorrência de efeitos 

colaterais. 

Este artigo pode contribuir 

para um melhor 

entendimento acerca das 

técnicas de tratamento do 

transtorno de micção 

inadvertida em gatos, 

gerando bem-estar no 

convívio entre o tutor e os 

felinos, podendo diminuir 

também o número de 

abandono e animais 

eutanasiados pela 

apresentação deste 

comportamento atípico. 

Gonçalves et al., 2019, 

Google Acadêmico  

Alopecia 

psicogênica em 

gato tratada com 

Terapia Neural: 

Relato de caso  

- Estudo de 

caso  

- Nível IV  

- Relato de caso 

clínico  

Mostrou eficácia da 

Terapia Neural, 

possibilidade de cura 

clínica sem o uso de 

alopatia e sem 

efeitos colaterais.  

Com o estímulo dos pontos 

de acupuntura gerando 

reações locais que se 

propagam até o encéfalo, 

substâncias como as 

endorfinas, encefalinas e 

dimorfinas, que possuem 

efeito analgésico, são 

liberadas, tornando assim a 

acupuntura, associada à 

Terapia Neural, o método 

de tratamento escolhido, 

uma vez que a patogenia da 

dermatite psicogênica pode 

estar diretamente atrelada à 

produção de endorfinas. 

Ressaltando ainda que o 
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não uso de medicamentos e, 

consequentemente, sem 

efeitos colaterais. 

Carlota et al., 2019, 

Google Acadêmico  

Dermatite 

Psicogênica Em 

Felinos: Relato de 

caso  

- Estudo de 

caso  

- Nível IV  

- Relato de 

caso clínico  

A paciente 

apresentou melhoras 

significativas dentro 

de três semanas com 

o uso contínuo 

de Felliwey Passiflor

a, Valeriana 

e Vetaglós.  

O tratamento prescrito à 

base de Passiflora, 

Valeriana, Felliway e 

enriquecimento ambiental 

obteve um bom resultado 

diminuindo 

significativamente o 

estresse do animal e 

consequentemente diminui

ndo a lambedura do mesmo 

sob as lesões presente na 

pele. O Vetaglós se 

mostrou eficiente para a 

cicatrização rápida das 

lesões mais graves presentes 

na região do abdômen.  

Paz et al., 2017,  

Google Acadêmico  

Fatores Relacionad

os A Problemas 

De 

Comportamento 

Em Gatos  

- Estudo de 

caso  

- Nível IV  

- Pesquisa  

questionário   

 Acredita-se que essas 

alterações podem ser evitadas 

com o uso de enriquecimento 

ambiental, castração antes da 

puberdade, que reduz 

eliminação inapropriada.  

 

 

Ghaffari; Sabzevari, 

2010, Google Acadêmi

co  

Tratamento bem 

sucedido da 

alopecia 

psicogênica 

com buspirona em 

um gato mestiço.  

- Estudo de 

caso  

- Nível IV  

- Relato de caso 

clínico  

Eficácia 

da Buspirona na 

gestão de gatos com 

alopecia 

psicogênica.  

É aconselhada a aplicação 

de buspirona em casos que 

sofrem de efeitos dos 

antidepressivos tricíclicos.  

Lima et al., 2013, 

Google Acadêmico   

Neurodermatite e

m felinos (relato de 

caso)  

- Estudo de 

caso  

- Nível IV  

- Relato de caso 

clínico  

O diagnóstico foi 

definido por 

exclusão visando 

que o felino não 

apresentou 

alterações, 

fechando em 

dermatite 

psicogênica. 

 

 

A dermatite psicogênica 

sabendo a causa primaria 

pode ser tratada cessando o 

fator estressante, quando 

esta opção não pode ser 

realizada, pode entrar com a 

terapia medicamentosa 

onde foi escolhido 

Amitripilina na dose 

1mg/kg a cada 12 horas por 

30 dias.  
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Stella; Croneya; 

Buffington, 2012, 

Google  

Acadêmico   

Efeitos de 

estressores no 

comportamento e 

fisiologia de gatos 

domésticos  

- Estudo de 

caso  

- Nível IV  

- Observação 

de 

comportament

o  

  

Estressores 

ambientais de curto 

prazo levaram a um 

aumento 

significativo de 

doenças 

comportamentais e

m gatos saudáveis e 

gatos com FIC, 

considerando que 

poucas diferenças 

nos parâmetros 

fisiológicos 

foram observados. 

Isso pode ser porque 

os gatos com FIC 

têm algum grau de 

comprometimento 

do sistema 

imunológico, ou eles 

podem ter percebido 

a ameaça de tais 

estressores para ser 

mais intensa, e pode 

ter tido menos 

habilidade para lidar 

com eles. Por isso, 

os comportamentos 

dos gatos eram um 

indicativo mais 

confiável de seu 

nível de bem-estar 

do que os dados 

fisiológicos neste 

estudo. Isso sugere 

que o 

monitoramento 

diário de gatos para 

doenças 

comportamentais p

ode oferecer um 

método prático e 

não invasivo para 

avaliar gatos 

respostas de estresse 

ao seu entorno e, 

A resposta comportamental 

geral aos 

estressores ambientais 

impostos foi semelhante 

para gatos saudáveis e gatos 

com cistite intersticial 

felina, com ambos os 

grupos mostrando 

aumentos significativos de 

doenças comportamentais. 

Efeitos benéficos do 

enriquecimento ambiental 

na ocorrência de doenças 

comportamentais em gatos 

com FIC também foram 

identificados em estudos 

clínicos, gatos de 

laboratório submetidos a 

vários cuidadores 

imprevisíveis e horários 

irregulares de alimentação e 

manejo eram cronicamente 

estressado. Além disso, em 

um estudo de gatos de 

abrigo em quatro tipos de 

alojamento, as piores 

pontuações de estresse 

diário foram encontradas 

em gatos alojados em 

gaiolas não enriquecidas, 

com manuseio imprevisível 

e práticas de manejo. Um 

ambiente imprevisível, 

incontrolável e de baixa 

qualidade é um potente 

estressor.  
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assim, avaliar suas 

bem-estar geral.  

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

O aumento de gatos domésticos no Brasil e a incidência de comportamentos atípicos 

destes felinos surgem como justificativas para a realização desta revisão integrativa, a partir 

das coletas nas bases de dados foram selecionados artigos que destacam quais são os 

comportamentos atípicos e como tratar cada um. Nas pesquisas desenvolvidas por Paz et al. 

(2017), Gonçalves (2019) e Ghaffari; Sabzevari (2010), são mostradas que as principais 

alterações são: agressividade, vocalização excessiva, micção inapropriada, arranhadura de 

móveis e ansiedade. Nesse contexto, foram abordados os tratamentos para comportamentos 

atípicos embasados na literatura científica.   

A partir da análise dos resultados percebemos que em todos os casos o principal 

motivo da ocorrência das alterações são situações estressantes que desencadeiam a ansiedade 

e consequentemente suas consequências no felino, dentre elas podemos destacar os horários 

irregulares de alimentação, falta de ambiente enriquecido e mudanças na rotina (STELLAA 

et al., 2012). Estão presentes na tabela estudos realizados com o intuito de mostrar a redução 

dos comportamentos atípicos. 

Ao avaliar a ansiedade como causa da alopecia psicogênica temos o estudo de Carlota 

et al. (2019), que destacou resultado promissor com o uso de ansiolíticos naturais como 

Passiflora e Valeriana diminuindo de forma significativa o estresse de felinos e desta forma 

reduzindo a lambedura sob as lesões. Já para Lima et al. (2013) e Ghaffari; Sabzevari (2010), 

os melhores resultados foram obtidos com o uso de ansiolíticos sintéticos obtendo respostas 

promissoras, a Amitriptilina que apresenta propriedades ansiolíticas e calmante (LIMA et al., 

2013) assim como a Busporina, no entanto este não causa sedação sendo recomendada para 

animais que sofrem com os efeitos dos antidepressivos tricíclicos (GHAFFARI; 

SABZEVARI, 2010).  

Além do uso de ansiolíticos sintéticos ou naturais, o estudo feito por Gonçalves et al. 

(2019) encontrou bons resultados obtidos através da Terapia Neural (TN) feita com o uso 

de anestésicos locais (cloridrato de procaína e lidocaína em concentrações de 0,35% a 1,0%) 

aplicados em pontos de acupuntura resultando em reações capazes de gerar analgesia 

(endorfinas, encefalinas e dimorfinas) e possibilitando a liberação sistêmica de substâncias 

opióides. 
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A ansiedade também está relacionada com a micção inapropriada, Bastos et al. (2020) 

definiram como tratamento o uso de cloridrato de fluoxetina o que corroboram com os 

estudos de Lima et al. (2013) e Ghaffari; Sabzevari (2010) de que ansiolíticos sintéticos 

apresentam respostas positivas na redução de ansiedade de felinos, além do uso de 

enriquecimento ambiental que também foi visto como grande aliado na busca de maior  

controle de agressividade em felinos nos estudos feitos por Carlota et al. (2019) e por Paz et 

al. (2017). A arranhadura em móveis também pode ser reduzida com o enriquecimento 

ambiental e a vocalização excessiva que pode ser reduzida evitando respostas positivas em 

tentativa dos felinos de chamar a atenção (PAZ et al., 2017). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Esta revisão integrativa evidenciou de forma objetiva quais os principais tratamentos 

acerca das alterações de comportamentos de felinos domésticos através do uso de terapias 

neurais, medicamentosas e enriquecimento ambiental. Como a ansiedade é a maior 

influenciadora de comportamentos alterados percebemos que os ansiolíticos são as drogas 

mais usadas para tratamento e controle dos comportamentos atípicos mostrando que é 

possível reverter um quadro atípico e, dessa forma, alcançando o objetivo, que é fornecer 

bem-estar para o gato e o tutor.  
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RESUMO 

A dor crônica em cães e gatos é uma das principais causas de alterações 
comportamentais e danos ao bem-estar do animal e, consequentemente, do seu 
tutor. A dor pode ser considerada um acometimento neurológico envolvendo 
aspectos fisiológicos, emocionais e comportamentais. Funcionando a partir dos 
sistemas nociceptivos, neuropáticos e centrais, essa pode ser classificada como 
aguda ou crônica. O controle da dor está diretamente relacionado ao bem-estar 
animal e é um dever do médico veterinário utilizar de todos os recursos 
disponíveis para tratar e amenizar a dor, de forma a livrar o animal do estresse e 
do sofrimento. Uma prática complementar que está ganhando muita ênfase no 
controle da dor é o uso de canabinoides, substâncias extraídas da planta Cannabis 
sp., que possuem função reguladora da homeostase do organismo, além de 
potencializarem efeitos terapêuticos de medicamentos opioides utilizados no 
tratamento da dor crônica e reduzirem drasticamente seus efeitos adversos, 
proporcionando uma terapia mais eficaz, uma recuperação mais rápida e, 
consequentemente, uma maior qualidade de vida dos pacientes.  O presente 
trabalho foi realizado a partir de pesquisas compilando artigos publicados no 
período de 2012 – 2022 em língua portuguesa e inglesa, tendo como objetivo 
geral realizar uma revisão integrativa a respeito do tratamento da dor crônica em 
cães, com a utilização de medicamentos à base de Cannabis sp., retratando sua 
eficiência e influência no bem-estar dos animais. 
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CHRONIC PAIN IN DOGS AND INFLUENCE ON WELFARE: 
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Chronic pain in dogs and cats is one of the main causes of behavioral changes 
and damage to the well-being of the animal and, consequently, of its owner. Pain 
can be considered a neurological disorder involving physiological, emotional and 
behavioral aspects. Functioning from the nociceptive, neuropathic and central 
systems, it can be classified as acute or chronic. Pain control is directly related 
to animal welfare and it is a veterinarian's duty to use all available resources to 
treat and alleviate pain, in order to free the animal from stress and suffering. A 
complementary practice that is gaining a lot of emphasis in pain control is the 
use of cannabinoids, substances extracted from the Cannabis sp. drastically 
reduce its adverse effects, providing a more effective therapy, faster recovery 
and, consequently, a better quality of life for patients. The present work was 
carried out from qualitative research, compiling articles published in the period 
2012 - 2022 in portuguese and english, with the general objective of carrying out 
an integrative review regarding the treatment of chronic pain in dogs, with the 
use of medications at Cannabis sp. base, depicting its efficiency and influence on 
animal welfare. 
 

  

  

 

 

 

 



Multiplicidade dad Ciências da Saúde, Volume 3 

186 

 

1 INTRODUÇÃO  

 
A dor é um evento neurológico baseada em mecanismos fisiológicos, emocionais e 

comportamentais, e ela pode ocorrer de forma aguda ou crônica. A dor aguda é um 

mecanismo de proteção e um sintoma. Já a dor crônica é caracterizada pela quebra de 

processos nociceptivos normais, sendo apenas interpretada como um sintoma 

(SARMENTO, 2014). 

 A dor nociceptiva tem caráter protetivo e ocorre devido a danos nos tecidos, sendo 

descrita como latejante, dolorida ou aguda, e que é a associação de citocinas como: 

serotonina, prostaglandina e bradicinina no local da lesão gerando “sinais de dor”, que são 

transportados através de fibras nervosas periféricas ao tálamo e ao córtex cerebral 

(PANTOJA-RUIZ et al., 2021). 

O controle da dor é diretamente proporcional ao bem-estar animal e é um dever do 

médico veterinário utilizar todos os recursos disponíveis para garantir o bem-estar do 

paciente. Uma prática complementar que está ganhando muita ênfase no controle da dor é o 

uso de medicamentos à base de Cannabis sp. (SARMENTO, 2014). 

Diversos princípios ativos da Cannabis sativa foram estudados e alguns comprovam 

efeitos benéficos (PANTOJA-RUIZ et al., 2021; LESSA et al., 2016; COSTA, 2012). A 

Nabilona (análogo do THC sintético) originalmente utilizada como antiemético em pacientes 

oncológicos e para o tratamento de dor neuropática e outras síndromes dolorosas 

demonstram seu uso com efeitos ansiolíticos, analgésicos e redução de náuseas e efeitos 

adversos a presença de tontura, confusão e falta de salivação (LESSA et al., 2016). 

O Dronabinol, tetrahidrocanabinol sintético, é indicado para tratamento de perda de 

apetite para pacientes com Síndrome da Imuno Deficiência Humana (AIDS) e antiemético 

para pacientes oncológicos. Esse fármaco possui efeito analgésico significativo em casos de 

dor de esclerose múltipla, porém em casos de lesões medulares e de dor neuropática o 

medicamento não obteve resultados significativos (LESSA et al., 2016). 

São mais de 100 compostos denominados de canabinoides presentes nas plantas do 

gênero Cannabis sp. Sendo o pioneiro nos estudos o canabinol (CBN) isolado no estudo 

realizado por Thomas Wood e colaboradores (1899). Em seguida o canabidiol (CBD) por 

Roger Adams (1934) e por fim o tetra-hidrocanabinol (THC) por Mechoulam e 

colaboradores (1964) (PANTOJA-RUIZ et al., 2021). 
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Os estudos possibilitaram o maior entendimento do sistema endocanabinóide, que 

faz parte de todos os vertebrados e é responsável por manter a homeostase do organismo, a 

partir de dois receptores denominados CB1 e CB2, que atuam na nocicepção periférica, 

espinhal e supraespinhal e estes são os alvos dos compostos da planta Cannabis sp. 

promovendo a homeostase do organismo e um efeito terapêutico eficaz contra a dor 

(CARVALHO et al., 2017; COSTA, 2012). 

Além disso, foi comprovado que o CBD apresenta efeitos terapêuticos positivos para 

tratamento de doenças variadas e alterações no sistema nervoso, sendo eficaz para 

tratamento de doenças crônicas (CARVALHO et al., 2017). 

Hoje, existem associações que fabricam óleos à base da planta, podendo ser vendido 

como “full spectrum”, “broad spectrum”, ou óleo isolado de CBD (GEWEHR, 2021). 

Atualmente na legislação brasileira, é vedado ao profissional médico a prescrição de 

produtos à base de cannabis, entretanto não há nenhuma legislação vigente para que médicos 

veterinários ou profissionais da odontologia possam prescrever tais produtos. Vale ainda 

ressaltar que, no Código de Ética Profissional do Médico Veterinário é estabelecido no artigo 

7º, inciso IV, que “É direito do profissional prescrever tratamento que considere mais 

indicado, bem como utilizar de recursos humanos e materiais que julgar necessário ao 

desempenho de suas atividades.” (RESOLUÇÃO n° 1138, de 16 de dezembro de 2016, p.3). 

Tendo em vista todo o contexto histórico-médico das plantas do gênero Cannabis sp., 

este estudo tem como objetivo retratar o uso da Cannabis medicinal no tratamento e controle 

da dor em cães e a sua influência no bem-estar animal. Uma vez que, faltam maiores 

descrições sobre o assunto na literatura, promovendo a atualização e a sua aplicabilidade na 

comunidade acadêmica e na clínica veterinária. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica em que será feito um levantamento descritivo 

das diferentes aplicabilidades dos fármacos derivados da planta Cannabis e seus resultados no 

tratamento de doenças crônicas e de síndromes dolorosas em cães e a sua influência no bem-

estar desses animais. 

Os dados foram coletados no período de fevereiro a novembro de 2022, utilizando-

se para pesquisa a base de dados: Google Acadêmico e Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO). 
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Foram considerados como critério de inclusão, artigos originais publicados entre os 

anos de 2012 e 2022. Estes podem ter idioma em português, inglês e espanhol, de acordo 

com o tema proposto. 

Como critérios de exclusão, tem-se revisões de literatura, dissertações e teses, 

trabalhos não relacionados à temática e repetidos, resumos, casos clínicos, relato de 

experiência, textos incompletos, além de trabalhos de conclusão de curso e trabalhos 

anteriores a 2012. 

A coleta de dados foi realizada através de pesquisa bibliográfica, empregando os 

descritores "Cannabis", "Canabinoides", "Cães", "Código de Ética", "Doença", "Dor", 

"Homeostase", "Sinais e Sintomas", "Terapêutica". Após a pesquisa, foi realizada uma 

exploração rápida do material, para verificar algo no artigo condiz com assunto. Caso ele 

adeque-se ao tema, será executada uma leitura mais elaborada, juntamente a anotações das 

partes mais pertinentes para um emprego posterior.A análise dos dados foi realizada de forma 

descritiva a partir do levantamento dos dados dos artigos científicos com demonstração das 

variáveis: quadro clínico, lesões, protocolos terapêuticos, tratamentos anteriores ao uso da 

Cannabis e resultados após o tratamento com fitocanabinoides. 

Esta revisão não fere os preceitos éticos, visto que, se trata de um levantamento 

sistemático sem uso de animais ou seres humanos para a coleta de dados, apenas sendo 

utilizados banco de periódicos das plataformas Google Acadêmico e Scientific Eletronic Library 

Online (SCIELO). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 Tratamento da dor crônica 

 

A dor crônica pode ser dividida em nociceptiva e neuropática. A nociceptiva é o 

resultado de uma ativação direta de nociceptores da pele e outros tecidos devido a estímulos 

de uma lesão tecidual e uma inflamação. Já a neuropática é resultado de uma lesão em nervos 

periféricos ou do sistema nervoso central. Tendo em vista como a dor pode ser dividida, na 

medicina é possível associá-la a condições como osteoartrite e neoplasias, ou pelo dano ao 

tecido neural gerando dor crônica pós-cirúrgica (MACFARLANE et al., 2014). 

Na medicina veterinária é possível verificar alguns sinais clínicos e comportamentais 

de que o animal está com dor. Como por exemplo a apatia, proteção da área afetada, 

inquietação, medo, vocalização, taquicardia, taquipneia e midríase (BORGES et al., 2013). 
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No tratamento da dor neuropática, onde os pacientes não costumam responder tão 

bem a medicamentos analgésicos comuns, é comum utilizarmos medicamentos 

antidepressivos tricíclicos e anticonvulsivantes para o tratamento desse tipo de dor 

(ALEIXO et al., 2017). 

Para o tratamento da dor neuropática, pode-se citar a gabapentina, que a longo prazo, 

ativa a via inibitória descendente por meio da indução da liberação de norepinefrina, levando 

a uma analgesia pela estimulação dos receptores alfa-2 adrenérgicos. Inicialmente esse 

fármaco foi desenvolvido como anticonvulsivante, mas com seu uso a longo prazo, foi 

possível verificar efeitos analgésicos em humanos e em animais. E temos também a 

imipramina, um antidepressivo tricíclico utilizado para tratar a dor neurogênica, dor 

reumatológica e depressão em humanos (CROCIOLLI et al., 2015). 

Existem também métodos alternativos que vêm se tornando destaque no tratamento 

da dor crônica, como a acupuntura, uma técnica milenar da medicina tradicional oriental 

utilizada no auxílio do controle da dor através da ativação das vias opioides e não opioides. 

Essa metodologia tem se mostrado eficaz, além de ter propriedades coanalgésicas, 

diminuindo a quantidade de fármacos utilizados para o controle da dor (BRAGA; SILVA, 

2017). 

 

3.2 Tratamento com Cannabis sp. 

 

No tratamento referente a dor crônica envolvendo cães foram utilizados 

medicamentos à base de Cannabis sp., que se mostrou eficaz a partir da utilização de seus 

princípios ativos juntamente a outros compostos da planta, como os terpenos e flavonóides, 

que estão presentes nos óleos “full spectrum” e “broad spectrum”, agindo de forma sinérgica entre 

si resultando em um “efeito comitiva” onde cada um dos compostos interagem entre si 

anulando os efeitos adversos e potencializando os efeitos terapêuticos uns dos outros. 

(ESCOBAR, 2018; CARVALHO et al., 2017) 

 A interação CBD/THC, por exemplo, demonstra esse efeito sinérgico quando o 

CBD potencializa os efeitos terapêuticos do THC e anula os efeitos adversos desse princípio 

ativo, assim como o THC reduz a dose média necessária para tratamento do CBD. 

(GALLILY et al., 2015) 

Com a utilização dos óleos full spectrum é notória uma ativação mais eficaz do sistema 

endocanabinóide devido ao “efeito comitiva”, sendo assim é obtido um efeito terapêutico 
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altamente eficaz em comparação com o óleo isolado de CBD, que para reproduzir o mesmo 

efeito seria necessária uma dose quatro vezes maior de canabidiol. (GALLILY et al., 2015) 

 Além da associação do óleo de Cannabis a medicamentos opióides, tendo em vista 

que os compostos da planta têm efeito potencializador em vários medicamentos devido à 

inibição da enzima citocromo P-450, responsável pela degradação dos medicamentos no 

organismo, aumentando o tempo de duração desses fármacos, influenciando positivamente 

os resultados do tratamento do animal (GAMBLE et al., 2018). 

Em situação de dor crônica em um pós-cirúrgico, por exemplo, os animais que 

utilizarem o óleo de Cannabis integral, associado às medicações que foram passadas pelo 

veterinário, não necessitariam de altas dosagens medicamentosas devido a potencialização 

farmacológica ocasionada pelo efeito do óleo, sem contar com a analgesia e propriedades 

anti-inflamatória, antibactericida, antimetastática, entre outras várias propriedades estudadas 

e são proporcionadas pelos compostos das plantas Cannabis sp. (GAMBLE et al., 2018) 

A tabela 1 representa os resultados de alguns estudos experimentais analisados e 

selecionados por meio dos critérios de inclusão da revisão integrativa, estando presente 

elementos como número de animais utilizados no estudo, o ano de sua realização e a 

posologia do composto a base de Cannabis sp. utilizado pelo autor. 

 

Tabela 1 – Resultados obtidos nos estudos experimentais selecionados na revisão integrativa 

Referências Título Nº de 

animais 

Posologia dos 

medicamentos à 

base de Cannabis 

Resultados 

VERRICO et 

al. (2020) 

A randomized, double-

blind, placebo-

controlled study of 

daily cannabidiol for 

the treatment of canine 

osteoarthritis pain 

20 0,5mg/kg - 

1,2mg/kg BID 

Foram realizadas aplicações 

de 20 mg/dia e 50 mg/dia 

de óleo de CBD, onde 

notou-se uma melhora 

drástica na dor dos 

pacientes tratados com a 

maior concentração do 

óleo. Já nos que foram 

tratados com uma menor 

concentração, não foi 

notada nenhuma melhora 

clínica 

KOGAN et al. 

(2020) 

The Use of 

CannabidiolRich 

32 0,25 mg/kg - 

0,75mg/kg BID 

Foi utilizado o óleo full 

spectrum de Cannabis para 
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Hemp Oil Extract to 

Treat Canine 

Osteoarthritis-Related 

Pain: A Pilot Study 

tratamento da dor crônica 

de 32 cães com a dose inicial 

de 0,25 mg/kg, variando de 

0,5 mg/kg a 0,75 mg/kg de 

12 em 12 horas, reduzindo a 

dosagem de gabapentina 

nos animais que estavam 

sendo tratados com esse 

fármaco para melhor avaliar 

o nível de conforto dos 

cães. No estudo, 2 cães não 

alcançaram melhora das 

dores utilizando uma 

concentração de 2 mg/kg a 

cada 12 horas, porém, 

mesmo com a 

administração de doses mais 

altas de CBD, os animais 

não apresentaram alterações 

de nenhuma enzima 

hepática, mesmo tendo 8 

anos de idade. Dentre os 

demais animais, 10 cães 

cessaram o uso de 

gabapentina e se 

mantiveram bem ao longo 

do experimento, 13 cães 

continuaram com o uso do 

analgésico associado ao óleo 

de CBD, mas 11 deles 

tiveram a dosagem do 

fármaco reduzida 

MARTELLO 

et al. (2019) 

Effects on pain 

mobility of a new diet 

supplement in dogs 

with osteoarthritis: A 

pilot Study 

8 0,16 mg/kg SID No trabalho foi utilizada 

uma suplementação 

dietética à base de 

fitoterápicos onde um dos 

compostos era o CBD. Essa 

suplementação foi 

administrada de forma oral 
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por 30 dias consecutivos 

onde cada cão passou por 

uma análise médica nos dias 

0, 15 e 30, apresentando 

uma melhora significativa 

da dor principalmente nos 

períodos de 15 a 30 dias, 

demonstrando uma eficácia 

substancial do canabidiol no 

tratamento da dor, além de 

demonstrar a variedade e 

praticidade da aplicabilidade 

da Cannabis em um 

tratamento de síndromes 

dolorosas 

GAMBLE et 

al. (2018) 

Pharmacokinetics, 

safety, and clinical 

efficacy of cannabidiol 

treatment in 

osteoarthritic dogs 

16 2 mg/kg BID No estudo, foram utilizados 

o cânhamo industrial, 

contendo 10 mg/ml de 

CBD, 0,24 mg/ml de THC 

e 0,27 mg/ml de 

canabicromeno (CBC), cada 

tratamento foi realizado por 

4 semanas sendo colhidas 

amostras sanguíneas nas 

semanas 2 e 4. Por fim, 

obteve-se o resultado de 

uma diminuição 

significativa nos escores de 

dor quando comparado à 

linha de base na avaliação na 

semana 2 e na 4 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Dos estudos apresentados, 3 foram realizados em cães diagnosticados com 

osteoartrite por meio de exames de imagem e clínicos, tendo todos os estudos o objetivo de 

reduzir a dor crônica nesses animais e garantir uma melhora na qualidade de vida dos 

mesmos. 

No estudo realizado por Corsetti et al. (2021) é possível avaliar os efeitos do CBD 

no comportamento de cães e foi observado que a administração a cada 24 horas não resultou 
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em alterações nas categorias comportamentais relacionadas ao estresse, contudo apresentou 

uma redução no comportamento agressivo destes animais. 

 Na revisão bibliográfica realizada por Grosso (2020), onde o autor contextualiza toda 

a questão da Cannabis, tanto na área medicinal como no meio social, é chegada a conclusão 

de que a planta e os medicamentos formulados a partir dela possuem efeitos terapêuticos 

benéficos tanto na medicina humana como na veterinária, e que por conta da presença 

notória de preconceitos tem-se dificuldades na realização de pesquisas e trabalhos utilizando 

o produto. 

 É possível perceber também, através da revisão sistemática de Santos (2020), que o 

uso de compostos derivados da planta Cannabis sativa possui diversos efeitos benéficos tanto 

com o uso isolado desses produtos, como em uso associado a outros fármacos. 

 Portanto, a utilização de compostos à base de Cannabis sp. demonstrou resultados 

satisfatórios para o tratamento da dor crônica em pequenos animais e gerando uma maior 

qualidade de vida e bem-estar para os mesmos. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

 Com base na leitura dos artigos utilizados para a realização do trabalho é possível 

concluir que os medicamentos à base de canabinoides possuem eficácia no tratamento de 

síndromes dolorosas, sendo utilizados isoladamente e maior ainda quando utilizados em 

associação com medicamentos opioides, gerando um efeito potencializador nas propriedades 

terapêuticas do fármaco e inibindo uma grande parte dos efeitos adversos, em alguns casos 

até totalmente. 

 Um grande empecilho observado na confecção do trabalho foi a pouca quantidade 

de materiais para se utilizar como referência. A utilização da planta para pesquisas e estudos 

no Brasil ainda possui um acesso bem restrito e é notório o preconceito quando se trata da 

utilização de qualquer produto extraído da Cannabis sp.  

Portanto, devido a legislação de alguns países, que mesmo com embasamento 

científico ligando as propriedades terapêuticas do fitofármaco à melhoras clínicas de quadros 

dolorosos graves e uma melhor qualidade de vida dos usuários abrangendo tanto a medicina 

humana quanto a medicina veterinária, uma grande quantidade de pacientes com síndromes 

dolorosas que poderiam ter um melhor tratamento e uma maior qualidade de vida, acabam 

tendo que conviver com tratamentos não tão eficazes e várias limitações no dia a dia por falta 
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de um tratamento que poderia ser mais eficaz se houvessem mais pesquisas e estudos sobre 

o uso terapêutico da Cannabis sp. 
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RESUMO 

O Nordeste possui a terceira maior distribuição percentual de idosos do 
país e a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) tem relação direta com o 
aumento do número de óbitos nessa população. A relação direta da 
incidência de hipertensão arterial sistêmica na população idosa é 
preocupante, principalmente pela mudança paulatina do perfil 
sociodemográfico e nutricional do país. Logo o presente artigo teve como 
objetivo realizar uma revisão, visando identificar a hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) como uma das principais doenças presente na população 
idosa da região nordeste do Brasil e suas possíveis causas. O Brasil está em 
sexto lugar entre os países com a maior taxa de morte por doenças 
cardíacas, infartos e hipertensão arterial entre homens e mulheres de 35 a 
74 anos, mostrando uma crescente incidência nos números de HAS. 
 

  

  

  

 

GROWING INCREASE IN ARTERIAL HYPERTENSION 
AMONG ELDERLY PEOPLE IN THE NORTHEAST AND IN 
CEARÁ 
 
ABSTRACT 

 
 
 
 
 
 
Keywords:  

Noncommunicable 

Chronic Diseases  

Seniors 

Northeast 

The Northeast has the third highest percentage distribution of elderly 
people in Brazil and Systemic Arterial Hypertension (SAH) is directly 
related to the increase in the number of deaths in this population. The direct 
relationship of the incidence of systemic arterial hypertension in the elderly 
population is worrying, mainly due to the gradual change in the 
sociodemographic and nutritional profile in Brazil. Therefore, this article 
aimed to carry out a review, aiming to identify systemic arterial 
hypertension (SAH) as one of the main diseases present in the elderly 
population of the northeast region of Brazil and its possible causes. Brazil 
is in sixth place among countries with the highest death rate from heart 
disease, heart attacks and arterial hypertension among men and women 
aged 35 to 74 years, showing a growing incidence in the numbers of SAH. 
 

  

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS), conhecida como pressão alta, é determinante 

na mortalidade e morbidade. HAS é o gatilho para ocorrência de doenças cardiovasculares e 

morte prematura 1,2. Segundo a OMS, o número de indivíduos com HAS dobrou nos últimos 

30 anos, especialmente nas regiões que abrigam as populações mais pobres.  

O Brasil vem acompanhando essa tendência, uma vez que entre 2006 e 2019 
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aumentou de 22,6% para 24,5% a prevalência para HAS, acompanhada da incidência de 

diabetes e obesidade. O envelhecimento populacional em função do aumento da expectativa 

de vida, bem como o sedentarismo, tabagismo, consumo de álcool e alimentação inadequada 

com a elevação do consumo de ultra processados, contribui para um cenário de ampliação 

da prevalência dessas doenças crônicas não transmissíveis 3,4.  

A relação direta da incidência de hipertensão arterial sistêmica na população idosa é 

preocupante, principalmente pela mudança paulatina do perfil sociodemográfico e 

nutricional do país. Sob tal ótica, faz-se necessário um olhar diferenciado para a prevenção e 

conscientização da população idosa 5. O Nordeste abriga a terceira maior distribuição 

percentual de idosos do país (12,4%), fator de extrema relevância para as pesquisas sobre 

HAS devido à constatação de que esta doença é mais prevalente entre os idosos e que esta é 

uma das principais causadoras de óbitos nessa população 4.  

A prevenção, controle e tratamento da HAS requer integração e coordenação do 

sistema de saúde junto à população. O programa da Saúde da Família (PSF), criado nos anos 

2000, foi um marco importante para ampliação dos serviços de atenção à saúde com a criação 

do Hiperdia e programa da farmácia popular, o qual tem obtido resultados importantes em 

dirimir a HAS 6.  

   Nesse contexto, objetivou-se realizar um trabalho de revisão no intuito de identificar 

a prevalência HAS nos anos de 2008 a 2019 como uma das principais doenças presentes na 

população acima de 60 anos da região Nordeste do Brasil e suas possíveis causas. Visando, 

desse modo, mapear o aumento excessivo das taxas de Hipertensão Arterial como parte das 

doenças crônicas não transmissíveis em idosos da região Nordeste. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A revisão de literatura, bem como outras produções científicas, segundo Botelho 

(2011), refere-se a um sistema de pesquisa que se utiliza de desfechos investigativos de outros 

autores, através de materiais bibliográficos e/ou eletrônicos, visando a justificar as 

contribuições para objeto de estudo.  

Neste trabalho, foi utilizada a revisão sistemática integrativa, mediante aplicação de 

métodos expressos e sistematização de busca e parecer crítico, com base em apanhados 

significativos em itens singulares. A estratégia de busca de artigos incluiu uma pesquisa nas 

bases eletrônicas, a seguir: Pubmed, Google Acadêmico e Lilacs, no período de 2018 a 2022.  
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Como critérios de seleção foram utilizadas as seguintes palavras chaves: “hipertensão 

arterial”, “nordeste”, “interior, zona rural”, “idoso”. Os artigos, no primeiro momento, foram 

selecionados pelos títulos e foi realizada a análise dos resumos. Posteriormente, adveio a 

leitura completa dos artigos escolhidos. Excluiu-se artigos que não pertenciam ao escopo de 

estudo. Na primeira fase foram eleitos 22 artigos, e após critérios de inclusão e exclusão, 12 

foram sujeitos a leitura na íntegra. Por fim, foram selecionados estudos realizados no Brasil 

com enfoque na região Nordeste e que discorriam sobre o tema. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

   O Brasil está em sexto lugar entre os países com a mais alta taxa de morte por doenças 

cardíacas, infartos e hipertensão arterial entre homens e mulheres de 35 a 74 anos, mostrando 

uma crescente incidência nos números de HAS. 7 No Brasil entre os anos de 2008-2020 

ocorreu um aumento de 42% na prevalência de HAS, no Nordeste 36% e no Ceará 22%. O 

que acompanha o crescente número de pessoas idosas obesas que possuem maior risco de 

desenvolver HAS. No Brasil a prevalência de sobrepeso em pessoas idosas aumentou 30% 

(16,1% para 23%) entre 2006 e 2019. O trabalho de Julião e colaboradores avaliou a 

prevalência nos anos de 2008, 2013 e 2019 das pessoas idosas no Brasil e observa-se uma 

tendência linear direta entre o aumento da prevalência da HAS e aumento da idade com o 

avançar da linha temporal, como mostrado na figura 1.8 Em idosos do sexo feminino 

observa-se que 50% das idosas brasileiras são hipertensas enquanto que 40% são homens, 

essa mesma tendência se aplica para a região nordeste, de acordo com a figura 2. Desta forma 

acredita- se que esse predomínio pode dar-se em razão da busca de mais atendimentos nas 

unidades de saúde pelas mulheres.9 
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Figura 1: gráfico relativo à prevalência de pessoas idosas no Brasil. 

 

Fonte: Autoria própria (2022). 

 

 

Figura 2: gráfico relativo à distinção sexual em pessoas idosas.  

 

Fonte: Rocha;Pinho e Lima (2021). 

 

 

Na região Nordeste foi identificada uma menor incidência de hipertensão, como 

mostra a figura 3, na qual 50,06% dos idosos residentes do Nordeste, em relação a população 

brasileira, que cerca de 53,24% possuem HAS10. No estado do Ceará o índice de hipertensos 

é ainda menor, alcançando um total de 47,52%, de acordo com os dados do PNAD 2008. 

Tal superioridade no que tange à saúde os indivíduos obtendo menor número de casos deste 

tipo de hipertensão, encontra justificativa no maior nível de atividades físicas regulares, 

consequentemente menor nível de sedentarismo, avanço da educação e a qualidade da 
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alimentação dos indivíduos. Desta forma acredita-se que esse predomínio pode dar-se em 

razão da busca de mais atendimentos nas unidades de saúde pelas mulheres.10,11 

 

Figura 3: Gráfico relativo à distribuição de hipertensão por idade e local. 

Fonte:  Meneses (2017). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

  Na região Nordeste foi identificado um aumento quase 50% maior na prevalência 

de HAS, comparado ao estado do Ceará. A incidência foi 25% maior no sexo feminino 

comparado ao sexo masculino. No Ceará, sobretudo na região nordeste, vem-se mostrando 

um galopante aumento na prevalência da HAS, enfatizando que é de extrema importância o 

reforço na formulação de medidas preventivas e diagnósticas na população com hipertensão, 

sobretudo na população idosa e obesa. Esses dados auxiliam na compreensão da situação no 

tocante à medidas de controle da HAS, o que ajuda no subsídio de políticas públicas de 

promoção, vigilância e atenção à saúde no contexto do envelhecimento e obesidade. 
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RESUMO 

A pecuária brasileira enfrenta diversos desafios que podem atrapalhar a sua 
produção, e um desses desafios são as infestações de ectoparasitos nos rebanhos. 
A fim de resolver o problema, a utilização de fármacos ectoparasiticidas ainda é 
a medida de eleição em diversas propriedades, porém, vários problemas são 
recorrentes do uso indiscriminado e excessivo dessas substâncias, como a 
resistência parasitária. Para contornar os problemas ocasionados por estas 
substâncias, os fitoterápicos estão sendo estudados e utilizados para combater a 
resistência parasitária e as infestações nas propriedades. Objetivou-se com este 
estudo elaborar uma revisão integrativa voltada para a compreensão de 
ectoparasitos (piolhos, carrapatos e moscas) que acometem os ruminantes 
(bovinos, ovinos e caprinos) e sua produção, em localidades da região Nordeste 
do Brasil, bem como o emprego de fitoterápicos usados no controle 
ectoparasitário. Esta pesquisa foi realizada utilizando um conjunto de dados 
obtidos a partir de pesquisa bibliográfica de artigos e estudos publicados nos 
últimos dez anos em revistas acadêmicas nacionais e internacionais ou outro 
meio de publicação referentes ao tema proposto. A região Nordeste ainda 
apresenta baixo índice de estudos envolvendo fitoterápicos no controle de 
ectoparasitos, levando em consideração a diversificada flora presente no Bioma 
Caatinga, têm-se muitas oportunidades para ampliar esse cenário, principalmente 
no que diz respeito aos rebanhos de caprinos e ovinos tão expressivos nessa 
região. A pesquisa mostrou a importância em se buscar métodos alternativos, 
eficazes e menos nocivos para o controle das infestações nos rebanhos e que é 
possível a utilização de fitoterápicos para esse fim com níveis satisfatórios de 
eficácia a um custo muito menor quando comparado aos métodos 
convencionais. 

  

  

  

 

GROWING INCREASE IN ARTERIAL HYPERTENSION 
AMONG ELDERLY PEOPLE IN THE NORTHEAST AND IN 
CEARÁ 
 
ABSTRACT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brazilian livestock faces several challenges that can hinder its production, and 
one of these challenges is the infestations of ectoparasites in herds. In order to 
solve the problem, the use of ectoparasiticide drugs is still the measure of choice 
in several properties, however, several problems are recurrent from the 
indiscriminate and excessive use of these substances, such as parasitic resistance. 
To circumvent the problems caused by these substances, herbal medicines are 
being studied and used to combat parasite resistance and infestations on 
properties. The objective of this study was to prepare a integrative review aimed 
at understanding ectoparasites (lice, ticks and flies) that affect ruminants (cattle, 
sheep and goats) and their production in locations in the Northeast region of 
Brazil, as well as the use of herbal medicines used in ectoparasite control. This 
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research was carried out using a set of data obtained from a bibliographic 
research in the last ten years of paper and studies published in national and 
international academic journals or other means regarding the use of herbal 
medicines in the control of ectoparasites in production animals. The Northeast 
region still has a low rate of studies involving phytotherapics in the control of 
ectoparasites, taking into account the diverse flora present in the Caatinga 
Biome, there are many opportunities to expand this scenario, mainly with regard 
to the herds of goats and sheep so expressive in this region. The research showed 
the importance of looking for alternative, effective and less harmful methods for 
the control of infestations in herds and that it is possible to use herbal medicines 
for this purpose with satisfactory levels of effectiveness at a much lower cost 
when compared to conventional methods. 

  

  

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Com base no Censo Agropecuário de 2017 realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a região Nordeste brasileira dispõe de aproximadamente 1,8 

milhões de estabelecimentos agropecuários com efetivo da pecuária. Entre os ruminantes, o 

rebanho bovino tem a maior relevância em número de cabeças (21,7 milhões) seguido pelos 

rebanhos de ovino (9,04 milhões) e caprino (7,7 milhões) (IBGE, 2017).  

Um dos fatores que mais impactam a produção pecuária está relacionado às doenças 

parasitárias,  que além de serem grandes ameaças ao bem estar animal, são responsáveis por 

impacto que pode exceder 20% das perdas na produção animal do mundo, incluindo os 

custos com a aquisição de produtos antiparasitários (CANÇADO et al. 2021). Dentre os 

tipos de parasitos, há os endoparasitos e ectoparasitos. Os endoparasitos, como o nome 

sugere, vivem dentro do hospedeiro durante a fase parasitária, já os ectoparasitos são 

encontrados fora do corpo do hospedeiro, como na pele e  pelos  durante a fase parasitária 

(ROCHA e SILVA et al. 2019; VIEIRA, 2020). Apesar de geralmente não estarem 

diretamente associados à mortalidade, os  ectoparasitos causam prejuízos econômicos e de 

produção em ruminantes, tais impactos  podem ser observados significativamente na 

eficiência da produção de carne e leite (ANDRADE; MORELLI, 2020). Entre os 

ectoparasitos que apresentam maior ocorrência em ruminantes estão os piolhos, as moscas 

e os carrapatos (GARCÍA et al. 2022). 

O controle de ectoparasitos pode ser dado de diferentes formas, a exemplo do uso 

de fármacos. Sabe-se que fatores como uso indiscriminado dos medicamentos, aplicações 

em dosagens incorretas, troca rápida de grupos químicos, bem como curto espaço entre as 

aplicações, contribuem para o aparecimento da resistência parasitária múltipla aos diversos 

princípios. Fato este que contribui para o desenvolvimento de parasitos resistentes,  

prejudicando a sustentabilidade do programa sanitário de controle (ANDRADE; 
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MORELLI, 2020).  

Na tentativa de reduzir os casos de resistência parasitária e na busca da utilização de 

substâncias menos nocivas aos animais, à natureza e com o período de carência reduzido ou 

até mesmo inexistente, tem-se optado pela utilização de medidas alternativas aos 

medicamentos quimioterápicos quando se trata do controle de ectoparasitos. Nesse 

contexto, a fitoterapia promove o uso de produtos naturais como extratos, óleos, decoctos, 

além de subprodutos derivados de plantas, como compostos isolados e modificados, com 

eficiência comprovada que possibilitem o controle da carga parasitária instalada em rebanhos 

(MOLENTO et al. 2020; AGUIAR et al. 2021). 

A presente revisão integrativa reuniu dados atualizados sobre o conhecimento de 

ectoparasitos que acometem ruminantes, provenientes da região Nordeste do Brasil, 

incluindo os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Rio 

Grande do Norte,  bem como o uso de fitoterápicos no controle dos mesmos como forma 

de diminuir a interferência destes ectoparasitos na produção de ruminantes. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Neste estudo foi utilizado um conjunto de dados obtidos a partir de pesquisa 

bibliográfica de trabalhos e artigos publicados em meios acadêmicos nacionais e 

internacionais referentes ao uso de fitoterápicos no controle de ectoparasitos (piolhos, 

carrapatos e moscas) em animais de produção (bovinos, ovinos e caprinos).  

Para a busca dos artigos foram utilizadas bases de dados, incluindo Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO), Scopus; ScienceDirect, LILACS, PubMed, entre outras 

como o Google Acadêmico, nos idiomas português, inglês e espanhol. Os termos utilizados 

para a realização das buscas foram: métodos alternativos de controle de ectoparasitos; 

fitoterapia animal; fitoterápicos veterinários; plantas medicinais utilizadas na veterinária; 

controle fitoterápico de ectoparasitoses em rebanhos; controle fitoterápico de carrapatos em 

rebanhos; controle fitoterápico de piolhos em rebanhos; controle fitoterápico de miíases em 

rebanhos e ectoparasiticidas naturais. 

Os critérios de inclusão definidos para escolha do material utilizado foram artigos 

publicados na íntegra nos bancos de dados citados; trabalhos originais com artigos 

encaminhados para publicação e desenvolvidos na região Nordeste do Brasil entre os anos 

de 2012 até 2022. 
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Para cada um dos trabalhos selecionados foi abordado o reconhecimento de 

fitoterápicos como óleos essenciais, decoctos, extratos brutos e alcoólicos e seus 

subprodutos derivados usados no controle ectoparasitário de ruminantes, bem como foi 

observado quais ectoparasitos entre piolhos, carrapatos e moscas mais acometem bovinos, 

ovinos e caprinos na região Nordeste do Brasil. 

A análise do conjunto de artigos selecionados foi adaptada da metodologia de revisão 

bibliográfica integrativa proposta por Russell (2005) que consiste em cinco etapas, sejam elas 

(1) definir o tema a ser explorado; (2) realizar a pesquisa bibliográfica; (3) compilar e avaliar 

os dados; (4) analisar os dados; (5) interpretar e apresentar os resultados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, foram localizados onze trabalhos realizados nos últimos dez anos 

relacionados ao uso de fitoterápicos para o controle de ectoparasitos em bovinos, ovinos e 

caprinos produzidos na região Nordeste do Brasil. Nenhum estudo utilizando fitoterápicos 

para combater miíases na região Nordeste foi identificado (Quadro 1). 

Quadro 4 - Referências de estudos utilizando fitoterápicos para o controle de ectoparasitos em rebanhos da 

região Nordeste realizados entre os anos de 2012 à 2022. 

Referência Estado Ectoparasito Fitoterápico 

(AGUIAR et al., 
2021) RN piolho [B. ovis] óleo da semente de andiroba (Carapa 

guianensis) 

(ALVES et al., 
2014) PI carrapato [R. (B.) 

microplus] 
extrato etanólico de folhas de eucalipto 

comum (Eucalyptus sp.) 

(ANDRADE, 
2019) PE piolho [B. caprae] extratos hidroalcoólicos de pau-ferro 

(Caesalpinia férrea) 

(ANDRADE, 
2019) PE piolho [B. caprae] extratos hidroalcoólicos de alecrim- 

pimenta (Lippia origanoides) 

(CASTRO et al., 
2019) MA carrapato [R. (B.) 

microplus] 
óleo essencial de quebra-faca (Croton 

conduplicatus) 

(CASTRO et al., 
2019) MA carrapato [R. (B.) 

microplus] 
óleo essencial de quebra-faca (Croton 

pulegiodorus) 

(CASTRO et al., 
2019) MA carrapato [R. (B.) 

microplus] 
óleo essencial de quebra-faca (Croton 

grewioides) 
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Entre os fitoterápicos que apresentaram resultados satisfatórios nos estudos 

compilados tem-se o óleo essencial de L. gracilis Schauer que demonstrou capacidade 

ectoparasiticida, causando a mortalidade de 100% dos piolhos (B. ovis) após 1 hora da 

exposição a uma concentração de 62,5 mg/ml em estudo realizado com ovinos de pequenas 

propriedades em Mossoró-RN (FRANÇA et al., 2021). Resultado semelhante foi obtido 

quando utilizado o óleo de semente de andiroba (C. guianensis Aubl.) em uma concentração 

de 30% no controle de B. caprae retirados de caprinos produzidos em Pernambuco, 

demonstrando assim a eficácia dos fitoterápicos no controle de piolhos em ovinos e caprinos 

(FARIAS et al., 2017). 

Corroborando os resultados acima, Aguiar et al. (2021), obteveram 96% de eficácia 

utilizando óleo de semente de andiroba para o controle de B. ovis, utilizando uma diluição de 

1000 mg/ml após 48 horas do início dos testes. Destacando que decorridas 24 horas do 

início dos testes, a diluição de 50 mg/ml obteve a mesma média de piolhos mortos que o 

Amitraz, composto químico utilizado como controle positivo no experimento. 

Os extratos hidroalcoólicos de C. ferrea Mart. e L. origanoides Cham., ambas plantas 

encontradas na Caatinga, antingiram 100% da mortalidade de B. caprae nas concentrações 

(FARIAS et al., 
2017) PE piolho [B. caprae] óleo da semente de andiroba ST GRADE 

(C. guianensis) 

(FRANÇA et al., 
2021) RN piolho [B. ovis] óleo essencial de alecrim-da-chapada 

(Lippia gracilis Schauer) 

(NEVES, 2019) BA carrapato [R. (B.) 
microplus] 

óleo essencial de erva-cidreira (Lippia alba 
(Mill.) NE Brown) 

(NEVES, 2019) BA carrapato [R. (B.) 
microplus] 

óleo essencial de casca de laranja (Citrus sinensis 
(L.) Osbeck) 

(PEREIRA, 
2016) PB carrapato [R. (B.) 

microplus] 
extrato de pinhão-roxo (Jatropha 

gossypiifolia L.) 

(PEREIRA, 
2016) PB carrapato [R. (B.) 

microplus] 
extrato de melão-de-São-Caetano 

(Momordica charantia L.) 

(SANTOS et al., 
2021) MA carrapato [R. (B.) 

microplus] 
óleo essencial de eucalipto comum 

(Eucalyptus globulus Labill.) 

(SANTOS et al., 
2021) MA carrapato [R. (B.) 

microplus] 
óleo essencial de lima comum (Citrus 

aurantiifolia (Christm.) Swingle) 

(SANTOS et al., 
2021) MA carrapato [R. (B.) 

microplus] 
óleos essenciais de laranja-amarga 

(Citrus aurantium L.) 
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75% e 100%, respectivamente, 12 horas após a imersão (ANDRADE, 2019) demonstrando 

satisfatória capacidade ectoparasiticida no controle desses piolhos em caprinos e ovinos. Os 

estudos citados acima demonstram a eficácia dos fitoterápicos no controle de infestações de 

piolhos das espécies apontadas nesta revisão. 

Quando se trata do controle do carrapato R. (B.) microplus, os estudos analisados 

apontaram fitoterápicos com ação carrapaticida satisfatória e outros que tiveram um 

desempenho inferior, como por exemplo, os ensaios in vitro com soluções hidroalcoólicas de 

Schinus molle L (aroeira-salsa) na taxa de mortalidade de teleóginas de R. (B.) microplus, 

coletadas de bovinos de propriedades da microregião do Brejo Paraibano, que apontaram 

uma eficácia média de 47,95%. Segundo Silva Neto (2015), apesar do resultado insatisfatório 

como carrapaticida da solução hidroalcoólica de aroeira-salsa, se faz necessária a realização 

de testes utilizando outras formulações como óleos essenciais para avaliar a capacidade 

carrapaticida deste fitoterápico. 

Por outro lado, em estudo utilizando óleos essencias Croton, mais conhecida como 

quebra-faca, no estado do Maranhão para o controle do carrapato R. (B.) microplus em 

bovinos, Castro et al. (2019) observaram que os óleos essenciais de C. conduplicatus, C. 

grewioides e C. pulegiodorus mostraram eficácia estatisticamente similar no controle de fêmeas 

ingurgitadas quando comparado com acaricidas comerciais (controle positivo).  

No mesmo sentido, Alves et al. (2014) observaram eficácia de 97,45% sobre fêmeas 

ingurgitadas de Rhipicephalus (B.) microplus retirados de bovinos no município de Bom Jesus 

(PI), utilizando uma concentração de 5% de extrato etanólico das folhas de Eucalyptus. Em 

relação às larvas, a mesma concentração apresentou mortalidade de 68,5%. 

Em outro estudo, foi utilizado o extrato etanólico e o extrato aquoso de A. macrocarpa 

(Benth) Brenan, conhecida popularmente como angico preto, Silva Filho et al. (2013) 

compararam a eficácia obtida com o Amitraz (controle positivo). Ambos os fitoterápicos 

apresentaram eficácia satisfatória. O extrato aquoso apresentou porcentagem de 84% de 

mortalidade das larvas de R. (B.) microplus retiradas de bovinos de propriedades rurais de 

Teresina (PI), em uma concentração de 8,26% após 24 h de observação. Por outro lado, o 

extrato etanólico também demonstrou uma capacidade carrapaticida superior a 80%. 

Óleo essencial de erva cidreira também foi utilizado no controle de fêmeas 

ingurgitadas de R. (B.) microplus retirados de bovinos no estado da Bahia, atingindo a eficácia 

de 93,7% na concentração de 80 mg/ml, que fica um pouco abaixo do índice satisfatório 

(maior ou igual a 95%). O estudo em questão também analisou o efeito do óleo de erva 

cidreira sobre as larvas alcançando uma eficácia de 99,24% de mortalidade (NEVES, 2019). 
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Em estudo, onde foi realizada uma infestação artificial em rebanho bovino no estado 

do Maranhão, utilizando duas populações de R. microplus, uma suscetível e uma resistente, 

Santos et al. (2021), observaram 64% de inibição da eclosão de ovos da população resistente 

quando utilizado C. aurantiifolia (Christm.) Swingle na concentração de 0,44 mg/ml; no 

entanto, essa inibição descresce em concentrações maiores do óleo essencial. 

Outros fitoterápicos que apresentaram desempenho abaixo do esperado foram óleo 

essencial de casca de laranja (80 mg/ml) (NEVES, 2019), os extratos de pinhão-roxo (100 

g/L) e de melão-de-são-caetano (100 g/L) (PEREIRA, 2016) e a solução hidroalcoólica de 

aroeira-salsa (SILVA NETO, 2015) no controle de Rhipicephalus (B.) microplus retirados de 

bovinos em estudos realizados nos estados da Bahia e da Paraíba, sendo 21,5%, 68%, 42,5% 

e 47,95%, respectivamente. Apesar do desempenho inferior do óleo essencial de casca de 

laranja em fêmas adultas, o efeito sobre a mortalidade das larvas foi significativo, alcançando 

eficácia de 75% (NEVES, 2019). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A região Nordeste ainda apresenta baixo índice de estudos envolvendo fitoterápicos 

no controle de ectoparasitos. Levando em consideração a diversificada flora presente no 

Bioma Caatinga, têm-se muitas oportunidades para ampliar esse cenário, principalmente no 

que diz respeito aos rebanhos de caprinos e ovinos, tão expressivos nessa região. 

Ressalta-se a importância da realização de mais pesquisas que investiguem métodos 

alternativos para o controle de ectoparasitos, levando em consideração não apenas os 

fitoterápicos, mas, também, o controle biológico, a homeopatia, entre outros, que poderão 

substituir ou diminuir a quantidade de compostos químicos utilizados hoje em larga escala, 

que além de evitar a perda de eficácia podem trazer toxicidade aos animais e seus derivados 

e prejuízos ao meio ambiente. 

Lippia gracilis, Carapa guianensis e Caesalpinia ferrea demonstraram capacidades 

ectoparasiticida no controle de piolhos das espécies Bovicola ovis e Bovicola caprae em rebanhos 

de ovinos e caprinos, respectivamente.  

Óleos essenciais de Croton e erva cidreira atingiram eficácia satisfatória no controle 

do Rhipicephalus (B.) microplus em rebanhos bovinos quando comparados com um composto 

químico comercial (controle). 
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Dessa maneira, pode-se concluir que os fitoterápicos podem ter papel relevante no 

cenário de controle de ectoparasitos e ressalta-se a importância de mais estudos sobre o tema 

a fim de que os produtores tenham mais alternativas com melhor custo-benefício para 

manter a saúde de seus rebanhos nas localidades nordestinas apresentadas pela presente 

revisão. 
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