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1. INTRODUÇÃO

	Os pequenos animais, sobretudo cães e gatos, têm um importante papel como animais de companhia, contribuindo para o desenvolvimento psicomotor e emocional de crianças [1]. Apesar dos benefícios indiscutíveis à sociedade, estes animais  podem ser infectados por parasitos intestinais, que representam riscos à saúde humana por serem agentes de zoonoses [3,11].
	As infecções parasitárias, causadas por helmintos, provocam, sobretudo em animais jovens, gastroenterites, afecções respiratórias, perda de peso, emagrecimento, retardo no desenvolvimento, podendo evoluir para caquexia e morte [5].
	A contaminação do ambiente público por fezes de cães constitui um problema de Saúde Pública, devido à contaminação do solo com possibilidade de transmissão de zoonoses, especialmente a Larva migrans visceral (LMV) e a Larva migrans cutânea (LMC).
	A LMC é causada por larva infectante de ancilostomatídeos de cães e gatos, sendo considerada de grande importância no mundo todo.
	A LMV resulta da migração de larvas de helmintos principalmente Toxocara canis, através de órgãos como pulmão e o fígado; a infecção ocorre pela ingestão de ovos larvados de T. canis presentes no solo [8].
	Vários estudos têm sido realizados indicando que estes parasitos são amplamente distribuídos no Brasil e no mundo. Esse fato é agravado pelo crescente número de animais abandonados nas ruas das cidades, o que representa um risco cada vez maior para os humanos, uma vez que não recebem tratamento anti-helmíntico, vindo a constituir a principal fonte de contaminação de ruas, praias, praças, jardins, etc.
	Na região de Santa Vitória do Palmar, extremo sul do RS, não é conhecida a fauna parasitária da grande população de cães errantes, que começaram a ser apreendidos pelo Canil Municipal, do Serviço de Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde.
	Considerando a importância da infecção por helmintos em cães, tanto no aspecto da clínica veterinária como da saúde pública, estudos de prevalência são necessários para estabelecer medidas de controle e profilaxia. Por essa razão, o presente estudo teve como objetivo, estimar a prevalência de helmintos gastrointestinais em cães de rua, na cidade de Santa Vitória do Palmar, RS.





2 . Material e Métodos


	O trabalho teve início em março de 2003 e foi concluído em abril de 2004.
	As fezes foram colhidas semanalmente, diretamente do piso do canil, totalizando 144 cães examinados. As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos, identificadas quanto ao sexo do animal (macho ou fêmea), faixa etária (adulto ou filhote) e enviadas em caixa térmica de isopor, contendo gelo, ao Laboratório de Parasitologia do DEMP - IB, da UFPEL, onde foram processadas pela Técnica de Willis Mollay [10]. Esta técnica de coproscopia parasitária tem como objetivo evidenciar  os ovos dos parasitos que vivem no tubo digestivo do homem ou dos animais, ou os parasitos que utilizam as fezes como veículo normal para a sua disseminação para o meio externo [10]. A identificação dos ovos foi realizada através de suas características morfométricas [6]. 
	No presente trabalho também foram realizadas necropsias em 12 cães apreendidos nas vias públicas de Santa Vitória do Palmar, pelo Serviço de Vigilância Sanitária e o aparelho digestório, acondicionado em sacos plásticos, identificados, enviados em caixa térmica de isopor, contendo gelo, ao Laboratório de Parasitologia, DEMP-IB da UFPEL. Os helmintos foram identificados segundo as características morfométricas de ovos e cápsulas ovígeras (exame de fezes), assim como os nematódeos e cestódeos foram identificados segundo as características morfológicas, conforme chaves específicas para nematódeos [15], cestódeos [14] e trematódeos [12,13].
 

3 . Resultados e Discussão

	Exame Coproparasitológico
	Entre os cães examinados,  95,14% estavam infectados por Ancylostoma spp., 29,86% por Trichuris sp., 18,75% por Toxocara sp., 4,16% por Dipylidium caninum e 4,2 % com oocistos de protozoários.
	Os índices de infecção em cães adultos e jovens estão expressos na Figura 1. 
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Figura 1 - Prevalência de parasitos intestinais detectados através de exame de fezes, segundo a faixa etária de cães de rua de Santa Vitória do Palmar, RS.

	Ancylostoma sp. foi o parasito mais freqüente em cães jovens e adultos da população examinada, representando grande risco de contaminação ambiental. Na maioria dos levantamentos realizados em cães errantes de diferentes cidades do Brasil, também foi constatada maior prevalência de Ancylostoma sp. [7, 2, 4, 5]. No entanto, nos filhotes analisados no presente estudo, a infecção por Toxocara sp. foi superior à constatada em trabalhos anteriores, agravando o risco que esses animais podem representar à saúde pública.

	Necropsia
	Dos 12 cães examinados, 91,7% encontravam-se parasitados, tendo sido detectados Trichuris vulpis no intestino grosso  de 16,7% dos cães e no intestino delgado: Ancylostoma sp. em 91,7%, cestódeos em 66,7%, Toxocara canis em 16,7% , Phagicola arnaldoi em 25% e Echinostoma sp. em 16,7%. 
	Os resultados confirmam os dados obtidos através de exame coproparasitológico, quanto aos gêneros com maior prevalência nessa população de cães. Os parasitos como cestódeos, Phagicola arnaldoi e Echinostoma sp. não foram diagnosticados através do exame de fezes porque a técnica utilizada foi de flutuação, não sendo adequada para evidenciar ovos de trematódeos (mais pesados) e cápsulas ovígeras e ovos de cestódeos.
	


4 . ConclusÕES

Os resultados obtidos mostram que as maiores prevalências de infecção por Ancylostoma sp. e Toxocara canis, ocorrem entre os cães jovens e por Ancylostoma sp. e Trichuris vulpis, entre os cães adultos. Também indicam que cães errantes, apresentam alta prevalência de helmintos,  possivelmente devido ao fato de viverem em locais contaminados, além de não receberem tratamento anti-helmíntico. Estes cães de rua são veiculadores de ovos e oocistos de parasitos causadores de zoonoses, logo, colocando em risco a saúde pública.
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