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Introdução

O organismo animal é dotado de métodos de 
proteção contra a invasão e colonização de 
microorganismos infecto parasitários. Barreiras físicas, 
químicas e biológicas, como pele, enzimas salivares, 
flora microbiana natural, respectivamente, constituem 
proteção ao organismo contra agentes infecciosos, 
garantindo qualidade de vida ao animal que possui 
ainda, o sistema imunológico garantindo proteção e 
defesa humoral e celular [6].

Certas doenças infecto-parasitárias são capazes de 
acometer muitos animais num curto período de tempo, 
podendo a taxa de letalidade de algumas delas ser 
muito alta [4].

Embora as razões para a ocorrência de doenças 
parasitárias serem múltiplas e frequentemente 
interativas a grande maioria ocorre pela grande carga 
infectante; susceptibilidade do hospedeiro, introdução 
de animais susceptíveis e/ou infectados [1].

São múltiplas as causas responsáveis pelas 
flutuações sazonais nos números e na viabilidade de 
estágios infectantes, podendo ser agrupadas como 
fatores que afetam a contaminação do meio ambiente e 
fatores que controlam o desenvolvimento e a 
sobrevivência dos estágios de vida livre dos parasitas 
[1].

Em termos gerais a resistência a infecções 
parasitárias enquadra-se em duas categorias. A primeira 
delas denominada resistência inata inclui resistência de 
espécie, resistência etária, e em alguns casos, 
resistência racial, as quais de modo geral não são de 
origem imunológica. A segunda categoria, imunidade 
adquirida, depende de estímulos antigênicos e 
subseqüentes respostas celulares. Apesar de serem 
poucas as vacinas disponíveis contra doenças 
parasitárias, a expressão natural de imunidade 
adquirida desempenha um papel altamente significativo 

na proteção de animais contra infecções e no quadro 
epidemiológico de muitas doenças parasitárias [1]. 

Em animais jovens comumente é observada há maior 
freqüência das DIP’s que em animais adultos, isto pode 
ser devido a ocorrência de transmissão transplacentária 
e transovariana em neonatos, assim como a exposição 
contínua a adultos, o que favorece a transmissão por 
via percutânea e/ou oral. O desenvolvimento da 
imunidade ocorre com o aumento da faixa etária [9].

Com este trabalho têm-se o intuito de proporcionar
um levantamento epidemiológico da freqüência de 
doenças infecto-parasitárias em cães atendidos no 
Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, HOVET/UFRPE, durante o período de 
janeiro a dezembro de 2008, por maio de análise de 
fichas ambulatoriais.

Material e métodos

Para a realização do trabalho utilizaram-se as ficha 
clínicas do arquivo do HOVET, que realiza 
atendimento clínico e cirúrgico gratuitamente.
Considerou-se como população 3866 animais da 
espécie canina, atendidos e com diagnóstico 
confirmado, entre o período de Janeiro à Dezembro de 
2008. 

Os dados foram agrupados de acordo com local de 
origem, sexo, raça e idade dos animais. Calculou-se as 
frequências absoluta (F) e relativa (f) dos animais 
diagnosticados com doenças infecto-parasitárias 
(DIPs), observando as variáveis.

Os resultados foram organizados e apresentados na 
forma de tabelas, sem o objetivo de se estabelecer 
associações ou inferências causais. 

Resultados e Discussão



De acordo com a tabela 1, podemos observar que 
foram atendidos no HOVET da UFRPE, cães de
diferentes localidades. Embora existam nessas
localidades Clínicas Veterinárias com profissionais de
comprovada eficiência, no HOVET, encontram-se
profissionais com boa repercussão estadual e regional, 
o que pode garantir uma maior segurança no
diagnóstico de enfermidades e tratamento destas. Outro 
fator atrativo é a gratuidade das consultas clínicas e os 
reduzidos custos com exames complementares.

Considerando o conjunto dos problemas de saúde 
nos cães atendidos no período estudado, as Doenças 
Infecto-Parasitárias corresponderam a 15,00% 
(579/3866) das enfermidades diagnosticadas. Apesar 
do HOVET está domiciliado na cidade do Recife o 
município de Camaragibe foi o que apresentou a maior 
freqüência de casos de DIP’s, 19,90% (53/266), 
resultado possivelmente encontrado devido a 
proximidade do HOVET deste município (tabela 1). 
Em relação a variável sexo, observou-se que a
frequência entre os machos foi de 17,20% (329/1918), 
e entre as fêmeas de 12,80% (231/1807); demonstrando 
assim que entre os machos a frequência foi 34% maior 
que nas fêmeas (tabela 2), embora não haja dados na 
literatura referentes a predileção dos agentes  
causadores das DIPs por sexo. A diferença observada 
entre as freqüências de machos e fêmeas pode ser 
devida a erros durante o serviço de notificação de 
registros dos animais atendidos.

Entre os animais atendidos no HOVET portadores de 
DIPs a frequência é maior no intervalo de classe de 0,0 
– 2,0 anos, 54,00% (269/1420). Estes dados podem 
estar relacionados a transmissão transplacentária e 
transovariana de algumas DIPs. O desenvolvimento da 
imunidade ocorre com o aumento da faixa etária [9], 
como se observa na tabela 2 que com o aumento da 
idade existe uma tendência na diminuição da
freqüência destas doenças. Observa-se que também há 
um aumento na freqüência acumulada dos animais 
acima de oito anos 22,50% (98/869), este fato pode 

estar relacionado a queda de imunidade decorrente da 
senilidade.

Não houve diferença entre os animais com raça 
definida, 15,30% (339/2211), e os animais SRD, 
15,60% (195/1250). A menor frequência entre os 
mestiços, 10,50% (37/353), pode ser atribuída ao fato 
deles terem adquirido características de resistência no 
processo de mestiçagem (tabela 4). 

Assim, a partir deste trabalho pode-se verificar a 
importância das DIPs em cães segundo as variáveis 
estudadas. No entanto os resultados sugerem uma 
investigação mais detalhada nas populações que estão 
mais expostas aos fatores de risco.
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Tabela 2: Frequências das Doenças Infecto-Parasitárias em cães, segundo o sexo, dos animais atendidos no Hospital 
Veterinário da UFRPE no período de janeiro a dezembro de 2008.

Sexo
Animais Atendidos c/ 
Diagnóstico

Animais com Problemas Infecto 
Parasitários

F F F F
Macho 1918 49,6% 329 17,2%
Fêmea 1807 46,7% 231 12,8%
Sem Info. 141 3,6% 19 13,5%

Total 3866 100% 579 15,0%

Tabela 3: Frequências das Doenças Infecto-Parasitárias em cães, segundo a faixa etária, dos animais atendidos no 
Hospital Veterinário da UFRPE no período de Janeiro a Dezembro de 2008.

Idade
Aniamais Atendidos c/ 
Diagnóstico

Animais com Problemas Infecto 
Parasitários

F f F f
0├ 2 1420 36,7% 269 54,0%
2├ 4 549 14,2% 87 31,6%
4├ 6 513 13,3% 68 26,6%
6├ 8 342 8,9% 32 18,7%
8├ + 869 22,5% 98 22,5%
Sem Info. 173 4,5% 25 14,5%

Total 3866 100,0% 579 15,0%

Tabela 4: Frequências de Doença Infecto-Parasitária em cães, segundo o padrão racial, dos animais atendidos no 
Hospital Veterinário da UFRPE no período de janeiro a dezembro de 2008.

Raça
Animais Atendidos c/ 
Diagnóstico

Animais com Problemas Infecto 
Parasitárias

F f F f
Com Raça 2211 57,2% 339 15,3%
Mestiço 353 9,1% 37 10,5%
SRD 1250 32,3% 195 15,6%
Sem Info. 52 1,3% 8 15,4%
Ind 0 0,0% 0 0,0%

Total 3866 100,0% 579 15,0%

Tabela 1: Frequências de Doenças Infecto-Parasitárias em cães, segundo localidade, dos animais atendidos no Hospital 
Veterinário da UFRPE no período de janeiro a dezembro de 2008.

Localidade
Animais Atendidos c/ 
Diagnóstico

Animais com Problemas Infecto-
Parasitários

F f F f
Recife 2440 63,1% 379 15,5%
Olinda 273 7,1% 28 10,3%
Camaragibe 266 6,9% 53 19,9%
Jaboatão 255 6,6% 34 13,3%
Paulista 263 6,8% 39 14,8%
Outros 339 8,8% 42 12,4%
Sem Info. 30 0,8% 4 13,3%
Total 3866 100,0% 579 15,0%


