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Importância social dos cães e gatos  

Animais de estimação (=  linha pet) 

Pré história → antiguidade → idade 

média → Colonização das Américas 

→ contemporâneo → futuro



www.sindan.com.br

Estudo comparativos referente à percentagem de Medicamentos 

comercializados para uso nas diferentes espécies de  animais domésticos.                

Brasil (Azul) e demais Países (Vermelho)
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Estudo comparativos referente à percentagem de Medicamentos comercializados para uso em animais 
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Toxocara canis Ancylostoma caninum

Trichuris vulpis Dirofilaria immitis

Dipylidium caninum





Freqüência de parasitos gastrintestinais em cães e gatos atendidos

em hospital-escola veterinário da cidade de São Paulo

Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.59, n.5, p.1338-1340, 2007



Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.59, n.5, p.1338-1340, 2007

Freqüência de parasitos gastrintestinais em cães e gatos atendidos

em hospital-escola veterinário da cidade de São Paulo



Toxocara canis   T. cati

Ciclo biológico:

Adultos no intestino delgado.

ovos na fezes.    Casca espessa,  arredondado, uma única célula. 

ovos infectantes, Casca espessa,  arredondado contendo L2. 

ingestão,  intestino delgado

cães com até 3 meses  →   traqueia → Intestino delgado

cães com até 6 meses  →   traqueia → Intestino delgado (gradiente decrescente)

cães com  mais de  6 meses  →   traqueia → Intestino delgado, migração para o 

fígado, (ocorrência rara) → coração → pulmões e dispersão para outros órgãos -

útero e glândulas mamárias.

http://nema.cap.ed.ac.uk/pictures/Toxocara.gif
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Figado com extensas áreas de fibrose devido a  migração de larvas

da fase de larvas de helmintos.



Larva migrans visceral – Toxocara canis





Arq. Bras. Oftalmol. vol.64 no.5

São Paulo Sept./Oct. 2001

RELATOS DE CASOS

Seria o Ancylostoma caninum um dos agentes da neurorretinite sub-aguda difusa 

unilateral (D.U.S.N.) no Brasil? 

Os autores apresentam um caso de neurorretinite subaguda difusa unilateral

(D.U.S.N) confirmada com a identificação da larva em uma criança de 6 anos

associada a quadro de larva migrans cutânea, bem como a análise de outros

sete casos de D.U.S.N. e sua associação sorológica à toxocaríase e

antecedentes de larva migrans cutânea. Este é o primeiro caso descrito na

literatura de D.U.S.N. concomitante a larva migrans cutânea na fase ativa.





Toxocara canis   Ciclo vital e alternativas



Ancylostoma caninum e  A. brasiliensis

Ciclo biológico:

ovos nas fezes    L1 → L2 → L3

L3 infectante no solo. 1 semana a meses.

penetração ativa na pele integra

circulação de retorno.

coração              pulmões

esôfago              intestino delgado







Lesão no local de fixação do Ancylostoma spp







Larva migrans cutanea  - Ancylostoma brasiliensis



Ancylostoma duodenale



www.google.com.br/imagens



http://www.youtube.com/watch?v=PlLZxNNpA
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Patologia da infeção por helmintos em Cães e Gatos

prevalencia alta em todos estados brasileiros

Causa mortis em cäes e gatos jovens  (5 a 80% dos cães são parasitados)

Obstruçäo de dutos biliares (Toxocara)

Pneumonia por carreamento de microrganismos

Eosinofilia

Larvas podem localizar-se em orgäos nobres

Larva migrans visceral. Toxoxara canis

Larva mgrans cutânea  - Ancylostoma brasiliensis















Helmintos Grupo 

Químico

Drogas

Nematódeos Piperazina Sais de piperazina, dietilcabamazina

Imidotiazóis Levamizole, Tetramizole e Pirantel

Benzimidazóis Tiabendazol, Oxibendazol,  Mebendazol, 

Fenbendazol,  Albendazol 

Avermectinas Ivermectin, Doramectim, Abamectim e Milbemicinas

Salicilamidas Nitroscanato, Closantel

Trematodeos

Cestódeos

Salicilamidas Praziquantel, Nitroscanato, Closantel, Nitroxil, 

Rafoxanida, Clorsulon, Niclosamida,  Arecolina

Principais grupos de substâncias anti-helmínticas para Cães e 

Gatos, disponíveis no mercado brasileiro.



XIII Congresso Brasileiro de Parasitologia Veterinária & I Simpósio Latino-Americano de Ricketisioses, Ouro Preto, MG, 2004.



peso do animal em kg  Ivermectina 

(mcg) 

Pomoato de pirantel 

(mg) azul verde marrom 

Cardomec 33  11 12-22 23-45 

Cardomec Plus 68 68 59 11 12-22 23-45 

Cardomec Plus 136 136 115 11 12-22 23-45 

Cardomec Plus 272 272 229 11 12-22 23-45 

 

Opção por diferentes tamanhos de tabletes consevando o mesmo principio ativo.

Profilaxia de L1 de Dirofilaria immitis



PREVENCAO E CONTROLE –

Verminose em animais de companhia

desinfecçäo fisica ou quimica do ambiente, 

evitar contato de crianças em local suspeito,

exame periódico da fezes,               

manter nível adequado de nutrição dos animais,

rigorosa limpeza do ambiente,

toda atençäo para cadela antes do parto e filhotes,

tratamento adequado dos animais contaminados,

utilizar sistema de vermifugação preventiva


