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Importância histórico/social dos cães e gatos

Melhores amigos dos humanos- afetividade  

Animais de estimação (= linha pet  $$) 

Pré história → antiguidade → idade média → 
Colonização das Américas → contemporâneo 
→ futuro
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http://www.avozdaserra.com.br/






Parasites Soil Feces

Ancylostoma sp. 85.0% (76/89) 99.0% (103/104)

Toxocara sp. 43.7% (39/89) 30.7% (32/104)

Giardia sp. 9.2% (8/89) 15.4% (16/104)

Trichuris sp. 8.0% (7/89) 6.7% (7/104)

Isospora sp. 2.3% (2/89) 1.9% (2/104)

Dipylidium sp. 1.1% (1/89) 0.9% (1/104)

Entamoeba sp. 0.0% (0/89) 0.9% (1/104) 

Parasites found in contaminated soil and fecal samples of public 
squares in the municipality of Belo Horizonte, MG

Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo 55(4):229-231, July-August, 2013
doi: 10.1590/S0036-46652013000400002



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



Spirocerca

Dirofilaria

Spirocerca 
Physaloptera

Dioctophyma

Ancylostoma
Toxocara
Strongyloides
Taenias

Trichuris

Capilaria



Toxocara canis Ancylostoma caninum

Trichuris vulpis Dirofilaria immitis

Dipylidium caninum



Helmintos de Cães e Gatos

•Intestino
Toxocara canis
T. cati
T. leonina
Ancylostoma caninum
A. braziliense
Strongyloides sp
Dipylidium caninum
Taenia sp
Echinococcus sp
Trichuris vulpis

•Coração e sistema 
circulatório

Dirofilaria immitis

Rim
Dioctophyma renale

Estômago e esôfago

Physaloptera sp
Spirocerca lupi







http://www.youtube.com/watch?v=PlLZxNNpACA

https://www.youtube.com/watch?v=R0QTcVoJ5GI

https://www.youtube.com/watch?v=DQlVfM1UK90



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



www.google.com.br/imagens



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



Ancilostomose – Aspectos da epidemiologia 

preferencialmente em jovens. Nos humanos e animais

Oviposição média diária – 22000 ovos 

Umidade < 90% e raios UV solares → impedem embrionia 

Solos arenosos, permeáveis, úmidos, aerados e matéria orgânica



Lesão no local de fixação do Ancylostoma spp







Larva migrans cutanea  - Ancylostoma brasiliensis



Ancylostoma duodenale











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.



Mecanismo de Ação de Anti-
helmínticos

 Benzimidazóis: Interfere na produção energética, por 
redução da enzima Fumarato redutase e bloqueio da síntese 
de albumina.

 Imidotiazóis: Estimulante ganglionar e antagonista 
colinérgico

 Pirimidinas: Antagonista colinérgico

 Piperazina: Hiperpolarizaçäo muscular

 Avermectina: Potenciação do ácido gama-amino-butírico. 
Bloqueio canais de cloro. 



PIPERAZINA
ANTAGONISTA COLINÉRGICO

DOSE 45 – 65 mg / Kg

EFICAZ PARA TOXOCARA E 
TOXASCARIS

PODE CAUSAR INTOXICAÇÃO 
EM GATOS



TETRAHIDROPIRIMIDINAS
Atuam na despolarização da membrana 

nervosa do parasito

PIRANTEL

Atua exclusivamente em parasitos do 
trato digestivo

ANCYLOSTOMA, TOXOCARA, 
SPIROCERCA, PHYSALOPTERA

OXANTEL

TRICHURIS



BENZIMIDAZÓIS E PRÓ
FEBENDAZOLE 
ALBENDAZOLE
FEBANTEL

Amplo espectro de atuação

Baixa solubilidade o que afeta a possibilidade
de inovadoras formulações

Quando empregados de forma isolada devem
ser utilizados em regimes de três aplicações
consecutivas



LACTONAS 
MACROCÍCLICAS

•AVERMECTINAS
•IVERMECTINA

Preventiva para Dirofilaria immitis **
Baixa eficácia no controle de nematóides, 
principalmente os ascarídeos
Intoxicação em doses elevadas em cães da raça 
collie

•SELAMECTINA
•MIBELMICINAS
•OXIMILBELMICINA

Amplo espectro de atuação
Elevada margem de segurança



** Tratamento Dirofilaria immitis

 Arsenicais: Immiticide (2,5 mg/kg 1 ou 2 aplicações IM                         
Caparsolate ou Filaramide (1 a 2 mg/kg por 3 dias sempre 
EV). 

 Dietilcarbamazina: Caricide, Netrasan, Bonacide, Filaribite. 
15 a 25 mg/kg oral por 2 a 4 semanas. 

 Levamizole: Ripercol, Nilverm, Ascaridil, Stimamizol (10,0 
mg/kg 2 vezes por dia por 10 dias. 

 Ivermectinas: Cardomec. 6mcg/kg. 



Tratamento Toxocara sp.
 Piperazina é a droga mais popular em uso.

 Levamizole, nitroscanato, febendazol.

 Cães jovens e cadela prenhe: 2ª semana de vida) e repetido (3 ou 4
semanas após).

 Repetir aos 2 meses.

 Cães adultos a cada seis meses.

 Febendazole para a cadela 3 semanas pré-parto até 3 semanas pós-
parto.



Tratamento Ancylostoma sp.

 Cãezinhos desmamados e cães adultos: 
tratados a cada 3 meses. 

 Cadelas prenhes: pelo menos 1 vez durante a 
prenhez.

 Ninhadas Lactentes:pelo menos 2 vezes com 1 a 
2 semanas de idade e novamente 2 semanas 
depois. 

 Pisos dos canis: sem frestas,secos ,revestidos de 
cimento.Remoção diária das fezes e limpeza das 
áreas dos criatórios.

 Áreas de terra: Borato de sódio,Cal.



CESTOIDICIDAS
PRAZIQUANTEL

DIPYLIDIUM
ECHINOCOCCUS

TAENIA

Associações
FEBANTEL + PIRANTEL + PRAZIQUANTEL
ALBENDAZOLE + PIRANTEL + PRAZIQUANTEL
PIRANTEL + OXANTEL + PRAZIQUANTEL
PIRANTEL + IVERMECTINA
FEBANTEL + PIRANTEL + PRAZIQUANTEL + IVERMECTINA
IMIDACLOPRIDE + MOXIDECTIN

50 mg de praziquantel
144 mg de pamoato de pirantel 
50 mg de febantel



Resumo de Tratamento das 
Helmintoses

TOXOCAROSES * Piperazina 
∗ Mebendazol 
∗ Tiabendazol
∗ Levamizol

ANCYLOSTOMOSES * Disofenol 
∗ Pamoato de pirantel 
∗ Mebendazol

DIPILIDIOSES * Praziquantel 
* Bromidrato de arecolina 
∗ Niclosamidas

TRICUROSES      * Pamoato de Pirantel



Calendário de tratamento

•Até os três meses de 15 em 15 dias

•Dos 3 meses até os 6 meses tratamento mensal

•Acima dos 6 meses de 3 a 4 vezes ao ano

•Em locais onde a Dirofilaria está presente, tratamento
mensal

•Em residências onde existem pessoas imuno-
suprimidas, o tratamento deverá ser mensal

•Na véspera da parição e após a parição



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
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