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1. INTRODUÇÃO

Os parasitos dos cães têm grande importância porque, além de afetarem a saúde dos hospedeiros, também tem grande potencial zoonótico já que há um vínculo muito estreito no convívio entre cães e homens, quer pelo fato de serem animais de estimação, quer por serem utilizados para o pastoreio no meio rural. 
Dentre os principais parasitos intestinais de cães, identificados por exame de fezes, estão os gêneros Ancylostoma, Toxocara, Trichuris, Dipylidium e alguns protozoários. 
Há diferença na prevalência destes parasitos em função de vários fatores, como a idade e o ambiente onde os cães vivem. Cães urbanos vivem em áreas mais restritas, confinados, enquanto que os cães rurais têm um ambiente mais amplo, são mais livres e estão expostos a parasitos de animais silvestres.
Vários estudos foram realizados, em diferentes países, para detectar a prevalência de parasitos intestinais de cães do meio urbano através do exame de fezes.
No Brasil foram realizados levantamentos através de exames coproparasitológicos e necropsias revelando prevalências variadas, mas geralmente com Ancylostoma spp. sendo o parasito mais freqüente [3, 10, 5]. O mesmo foi verificado em cães avaliados nos municípios de Pelotas [8] e Porto Alegre [7].
Quanto a ectoparasitos, as espécies mais freqüentes são Rhipicephalus sanguineus, Ctenocephalides felis e Trichodectes canis, [4, 2].
O desconhecimento das atuais prevalências de endo e ectoparasitos em cães da região de Pelotas, no sul do RS, e as possíveis diferenças entre os animais criados no meio urbano e no rural, justificam a execução deste trabalho. Seus resultados permitirão elaborar programas de controle adequados a cada meio onde são criados os cães.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Foram analisados 236 cães com dono, sendo 171 da área urbana e 65 da área rural. Os proprietários responderam a um questionário com informações sobre o animal e as medidas de controle de parasitoses. O material coletado foi examinado no Laboratório de Parasitologia do Instituto de Biologia da UFPel - Pelotas, RS.
Ectoparasitos como pulgas, piolhos e carrapatos foram coletados manualmente, direto do corpo do cão, acondicionados em recipientes com álcool glicerinado e levados para o laboratório para sua posterior identificação.
 As pulgas foram identificados através da observação em esteriomicroscópios e montagens permanentes em lâminas com a utilização de chaves para identificação  [9].
Os carrapatos foram identificados pela observação em esteriomicroscópio e com a utilização de chave de identificação [1]. 
As fezes foram coletadas logo após a defecação dos animais, acondicionadas em recipientes devidamente identificados, mantidas sob refrigeração e levadas ao laboratório. A técnica utilizada para o exame coproparasitológico foi Willis-Mollay modificada [6], sendo considerados positivos quando foram visualizados ovos de cestódeos e/ou nematódeos ou oocistos de parasitos ao microscópio ótico. O diagnóstico de D. caninum foi feito através da detecção macroscópica de proglotes característicos nas amostras de fezes, confirmada posteriormente através da ruptura dos mesmos e observação microscópica de cápsulas ovígeras.


3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

file_0.wmf
0

20

40

60

80

100

Endoparasitos

Ectoparasitos

% de cães parasitados

Urbano

Rural



file_1.wmf
0

20

40

60

80

100

Endoparasitos

Ectoparasitos

% de cães parasitados

Urbano

Rural


O percentual de cães parasitados, nas áreas urbana e rural está expresso na Figura 1.







           



Figura 1 – Percentagens (%) de cães domiciliados infectados por parasitos intestinais e  infestados por ectoparasitos nas áreas urbana e rural de Pelotas, RS.


As distribuições, segundo gênero/espécie dos parasitos, encontram-se nas Figura 2 (Endoparasitos) e Figura 3 (Ectoparasitos).
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Figura 2 – Percentagem (%) de cães domiciliados, infectados por parasitos intestinais    detectados através de exame de fezes, nas áreas urbana e rural de Pelotas, RS.
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Figura 3 – Percentagens (%) de cães domiciliados, infestados por ectoparasitos, nas áreas urbana e rural de Pelotas, RS.


Observa-se que a infecção por endoparasitos é similar entre cães urbanos e rurais. Esses valores, inferiores aos verificados pela maioria dos autores, podem ser devidos à preocupação dos proprietários dos cães analisados, em tratar periodicamente seus cães com antihelmínticos, detectada em 60,2% dos urbanos e em 42% dos rurais.
Quanto aos ectoparasitos, constatou-se que a infestação de cães rurais é superior à dos urbanos (exceto por R. sanguineus, carrapato essencialmente urbano). Além disso, foram diagnosticados alguns gêneros somente nos cães rurais, como Pulex, Amblyomma, Trichodectes, Dermatobia e Cochliomyia, muitas vezes relacionados ao habitat e às demais espécies animais com as quais convivem. Isso se deve, em grande parte, ao fato de que 96,2% dos cães rurais não recebem tratamento com ectoparasiticidas regularmente, enquanto que, entre os urbanos esse índice é de 52%.
Não foram encontrados ácaros causadores de sarnas em nenhum dos animais examinados.


4. CONCLUSÕES

O uso de tratamento antihelmíntico em grande parte dos cães estudados revela uma preocupação dos proprietários com o status sanitário dos animais. No entanto, ainda são necessários esclarecimentos sobre o potencial zoonótico de alguns parasitos e sobre o uso correto de antihelmínticos. 
Ectoparasitos no meio urbano, devido ao maior contato com humanos, existe a preocupação de seu controle, o que não ocorre no meio rural. Por isso os cães rurais são mais infestados, além de serem atacados por gêneros típicos do habitat (como Amblyomma, Cochliomyia, Dermatobia).
Rhipicephalus sanguineus é o Ixodídeo adapatado à área urbana, enquanto que as espécies de Amblyomma tigrinum e Amblyomma aureolatum são de área rural, por serem parasitos de animais silvestres e que ocasionalmente atacam o cão quando este invade seu nicho.
A espécie de Siphonaptera mais freqüente, tanto no meio urbano, quanto no rural, na região, é Ctenocephalides felis.
Piolhos só foram encontrados em cães rurais, e todos da ordem Mallophaga, da espécie Trichodectes canis.


5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] ARAGÃO, H. de B.; FONSECA, R. Notas de ixodologia. VIII. Lista e chave para os representantes da fauna ixodológica brasileira. Memórias do Instituto Osvaldo Cruz, v.59, n.2, p.115-130, 1961.
[2] COSTA, J. C. R. R. & DAEMONI, E. Ecto e hemoparasitos em cães de proprietários com baixo poder aquisitivos de áreas peri-urbanas de Juiz de Fora - MG. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PARASITOLOGIA VETERINÁRIA, 12, 2002. Anais... Rio de Janeiro, 2002. 1 CD-ROM.
[3] COSTA, J.O. et al. Freqüência de endo e ectoparasitos de cães capturados nas ruas de Vitória, ES, 1990. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. v.42, n.5, p.451-452, 1990.
[4] DANTAS, A.M.; SOUSA, M.F.; SILVA, A.M.A. Ectofauna de cães atendidos no Hospital Veterinário do Semi-Árido Paraibano. Brazilian Journal of Veterinary Parasitology, v.6, n.2 (supl.1), p.91, 1997.
[5] FARIAS, N.A.R.; CRISTÓVÃO, M.L.; STOBBE, N.S. Freqüência de parasitas intestinais em cães e gatos em Araçatuba, São Paulo. Brazilian Journal of Veterinary Parasitology, v.4, n.1, p.57-60, 1995. 
[6] HOFFMANN, R.P. Diagnóstico de parasitologia veterinária. Porto Alegre: Sulina, 1987. 156p. 
[7] HOFFMANN, R.P. et al. Prevalência de helmintos gastrintestinais do cão errante do município de Porto Alegre, RS, no período de março de 1983 a dezembro de 1989. Arquivos da Faculdade de Veterinária - UFRGS, v.18, p.61-68, 1990. 
[8] LARA, S.I.M. et al. Helmintos parasitos de Canis familiaris de Pelotas, RS, Brasil. Arquivos da Escola de Veterinária da Universidade Federal de MG, v.33, n.2, p.293-297, ref.8, 1981
[9] LINARDI, P.M.; GUIMARÃES, L.R. Siphonapteros do Brasil. São Paulo: Museu de Zoologia da USP, 2000. 291p. 
[10] OLIVEIRA, P.R. de, et al. Prevalência de endoparasitas em cães da região de Uberlândia, Minas Gerais. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v.l27, n.2, p.193-197, 1990. 


Ooc



