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“As criaturas que habitam esta terra em que vivemos, 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi determinar a ocorrência de enteroparasitos zoonóticos em fezes 

de cães do canil municipal, de praças, parques e vias públicas da cidade de Guarapuava/PR e 

avaliar a percepção de tutores de cães sobre risco à saúde pública. Foram coletadas um total 

333 amostras fecais, e realizados exames coproparasitológicos para detecção de parasitos e 

reação em cadeia da polimersase (PCR) para identificação de Giardia spp. e Cryptosporidium 

spp. Um ou mais parasitos foram identificados em 166 (50%) amostras, sendo 58/75 (77%) do 

canil municipal; 50/123 (41%) em praças e parques e 58/135 (43%) em vias públicas. Os 

parasitos detectados incluíram Ancylostoma spp., Giardia spp., Trichuris spp., Toxocara spp. 

e Cystoisospora spp. O Ancylostoma spp. foi o de maior ocorrência no canil municipal (68 %); 

em praças e parques (30%) e em vias públicas (34%). Até o momento foram realizadas as PCR 

de 161 amostras, 9,3 % e 6,3 % das amostras em parques e praças, e canil, respectivamente, 

foram positivas para Giardia spp., e negativas para Cryptosporidium spp. Quanto ao 

questionário aplicado aos tutores de cães, mostraram que 36% não recolhem as fezes de seus 

animais durante passeios, 20% não utilizam anti-helmíntico em seus cães e 23% desconhecem 

quais doenças podem ser transmitidas pelas fezes. Em relação a percepção de fezes de animais 

em vias públicas, praças e parques, 50,8% afirmaram que observam fezes nesses locais. Os 

resultados obtidos evidenciam a necessidade de conscientização da população sobre os 

aspectos abordados neste trabalho.  

 

Palavras-Chave: zoonoses, parasitos, cães errantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Karine Cristine Almeida. Occurrence of zoonotic enteroparasites in dog feces samples 

from the municipal kennel and public roads, and perception of dog tutors about public 

health risk in the municipality of Guarapuava-PR. 

 

The objective of this study was to determine the occurrence of zoonotic enteroparasites 

in examinations of dogs at the municipal kennel, squares, parks and public roads in the 

city of Guarapuava/PR and to evaluate the perception of dog tutors about health risk. A 

total of 333 fecal samples were collected, and coproparasitological exams were performed 

to detect parasites and polymerase chain reaction (PCR) to identify Giardia spp. and 

Cryptosporidium spp. One or more parasites were identified in 166 (50%) samples, 58/75 

(77%) from at municipal kennel; 50/123 (41%) on squares and parks and 58/135 (43%) 

on public roads. The parasites found included Ancylostoma spp., Giardia spp., Trichuris 

spp., Toxocara spp. and Cystoisospora spp. Ancylostoma spp. was the most frequently at 

the municipal kennel (68%); on squares and parks (30%) and on public roads (34%). So 

far, 161 samples were PCR performed, 9.3% and 6.3% of the samples in parks and 

squares, respectively, were positive for Giardia spp., and negative for Cryptosporidium 

spp. As for the questionnaire applied to dog tutors, 36% do not collect the feces of their 

animals during walks, 20% do not use anthelmintic in their dogs and 23% do not know 

which diseases can be transmitted by feces. Regarding the perception of animal feces on 

public roads, squares and parks, 50.8% stated that they observe feces in these places. The 

evidence obtained the need to make the population aware of the results revealed in this 

study. 

 

Keywords: zoonoses, parasites, stray dogs 
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OCORRÊNCIA DE ENTEROPARASITOS ZOONÓTICOS EM AMOSTRAS DE 

FEZES DE CÃES DO CANIL MUNICIPAL, PARQUES, PRAÇAS E VIAS 

PÚBLICAS, E PERCEPÇÃO DOS TUTORES DE CÃES SOBRE RISCO À SAÚDE 

PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-PR 

1 - INTRODUÇÃO 

No Brasil, o aumento da inter-relação entre cães e o humano é incontestável, e pode ser 

avaliada pela estimativa populacional, que no ano de 2018 calculou-se a existência de 54,2 

milhões de cães em domicílio no território nacional (IBGE, 2018). E, somado a isso, estima-se 

que no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), haja cerca de 30 milhões de 

animais abandonados. 

Em um estudo realizado por Riffert et al. (2020) em Guarapuava/PR, verificaram que 

87% (600/690) das residências possuem animais e que 19% (131/690) das casas não possuem 

cercas ou muros, e além disso 23% (158/690) dos cães têm acesso a rua sem supervisão do 

tutor. Desta forma, segundo as estimativas há em Guarapuava 24.097 cães semi-domiciliados, 

que tem acesso as vias públicas, que somado aos cães de rua contaminam vias públicas, parques 

e praças, por meio de fezes e urina.  

 Diante deste fato, há uma preocupação quanto a disseminação de zoonoses, a qual é 

facilitada pelo aumento de animais em espaços comuns aos seres humanos e pelo estreito 

contato entre os tutores e animais domésticos (LALLO et al., 2016).  

As enteroparasitoses zoonóticas, causam diversos sintomas como diarreias, vômitos, 

perda de peso, anemia e alergia, sendo os cães importantes transmissores de alguns desses 

parasitos (ROBERTSON et al., 2000), como as espécies do gênero Ancylostoma; Toxocara 

spp.; Dipylidium caninum, Cryptosporidium spp e Giardia spp. (REY, 2008; NEVES, 2005). 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi estudar a ocorrência de parasitos zoonóticos 

intestinais em amostras de fezes colhidas no Canil municipal que abriga animais de rua, em 

parques, praças e vias públicas de Guarapuava/PR e analisar a percepção dos tutores de cães 

sobre os riscos à saúde pública. 
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Principais enteroparasitos zoonóticos de cães 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define as zoonoses como infecções causadas 

por patógenos transmitidos naturalmente entre animais vertebrados e seres humanos. Esses 

patógenos podem ser vírus, bactérias, fungos e parasitos (WHO, 2018). 

De acordo com Sousa et al. (2010), os cães são potenciais hospedeiros de agentes 

causadores de infecções em humanos. Os parasitos intestinais são os agentes que constituem a 

maior causa de distúrbios intestinais em cães e tem alta prevalência em humanos, geralmente 

está ligado a fatores como condições sanitárias e econômicas (CHOMEL e SUN, 2011). 

Há aproximadamente 20 espécies de nematódeos, 17 espécies de cestódeos e 17 

espécies de trematódeos que podem parasitar cães e infectar humanos (EGUÍA-AGUILAR et 

al., 2005). De acordo com Dopchiz et al. (2013), destacam-se helmintos das espécies 

Ancylostoma spp., Toxocara spp., Trichuris spp. e Dipylidium spp. e protozoários como 

Giardia spp. que constituem parasitos intestinais com risco para a saúde pública. Esses 

parasitos podem ser transmitidos pelo contato direto com animais infectados, ou indiretamente, 

como pela ingestão de água ou alimentos (LALLO; SPADACCI-MORENA; COUTINHO, 

2016; RIBEIRO, 2016). 

 

2.2 Principais parasitos zoonóticos 

2.2.1 Ancylostoma spp. 

Espécies do gênero Ancylostoma pertencem à filo Nematoda, classe Chromadorea, ordem 

Strongylida, e família Ancylostomatidae (SCHOCH, 2020), cujos estágios parasitários podem 

ocorrer em mamíferos e também parasitar os humanos (FORTES, 2004). Os cães são 

hospedeiros definitivos das espécies Ancylostoma caninum e A. braziliense (FARIA, 1910). A. 

caninum é um endoparasito, que se nutre de sangue e a sua forma adulta permanece no intestino 

delgado dos hospedeiros. Apresentam coloração avermelhada quando eliminados nas fezes, 

possuem na extremidade anterior do corpo uma cápsula bucal bem desenvolvida com três pares 

de dentes marginais utilizados para a fixação no hospedeiro (Figura 1a), apresenta esôfago 

claviforme e muscular, sistema digestivo completo, pseudoceloma e corpo cilíndrico. Os 

machos podem medir de 9 a 13 mm e as fêmeas de 14 a 20 mm com abertura vulvar na metade 

do corpo. Os ovos de ancilostomídeos são ovais, de casca fina e transparente, no seu interior 
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pode-se observar dois a oito blastômeros (Figura 1b), conforme a evolução e terminando pela 

formação da larva, os ovos medem 55-65 µm x 36-40 µm (FORTES, 1987; TAYLOR, 2016).  

 

Figura 1 – (a) Cápsula bucal de Ancylostoma caninum. (b) Ovo de Ancylostoma spp. em 

objetiva 40x. 

 
Fonte: ICB – USP 

 

O ciclo de vida de A. caninum é direto, ou seja, necessita de somente um hospedeiro para 

que seja completado (Figura 2). Após a fecundação, que ocorre no intestino delgado dos 

hospedeiros, a fêmea ovipõe continuadamente um grande número de ovos (cerca de 28.000). 

Os ovos são eliminados no ambiente, junto com as fezes e, durante a fase pré-parasitária, de 

desenvolvimento embrionário, necessita de oxigênio, umidade e temperatura adequados. 

Segundo Urquhart et al. (1998) a temperatura ideal para o desenvolvimento embrionário varia 

entre 23 e 30°C. Após aproximadamente 5 dias, na massa fecal, haverá desenvolvimento até 

larvas de terceiro estádio (L3) (FORTES, 1987; ARAÚJO, 1988). 
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Figura 2 - Esquema representativo do ciclo de Ancylostoma spp. 

 

 
Fonte: Adaptado CDC - Centers of Disease Control and Prevention. 

 

 A infecção dos hospedeiros pode ser de forma passiva, por via oral, ou ativa pela via 

cutânea, sendo esta última mais rara. Segundo Fortes (2004) as larvas ingeridas penetram nas 

glândulas gástricas ou nas glândulas do intestino, migrando posteriormente para a luz do 

intestino delgado, onde atingem a maturidade. Já na infecção por via cutânea, as L3 atravessam 

a pele e atingem a circulação sanguínea ou linfática, migrando para coração e pulmões, 

perfurando os capilares dos alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares se transformam em 

larva de quarto estágio (L4) e migram para a traqueia, laringe e faringe, podendo ser deglutidas 

pelo hospedeiro definitivo (BOWMAN, 2010). Em infecções pré-natais, os ancilostomídeos 

podem permanecer em tecidos musculares (larvas hipobióticas) podendo ser reativadas durante 

a gestação, infectando o feto via transplancentária e/ou os filhotes via transmamária ao longo 

da lactação (TAYLOR, 2016). Segundo Urquhart et al. (1996), os filhotes parasitados 

apresentam anemia grave e a fêmea pode infectar até três ninhadas consecutivas.  
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Os sinais clínicos apresentados por animais jovens dependem da carga parasitária. Estes 

podem apresentar perda de sangue grave, representada por melena, hematoquezia e anemia, 

diarreia, cansaço e dificuldade respiratória.  Os filhotes com idade entre cinco a dez dias podem 

vir a óbito antes da eliminação dos ovos nas fezes. Animais adultos e idosos dificilmente ficam 

doentes exclusivamente pelo Ancylostoma spp, devido a sua resposta medular compensatória 

(ARAÚJO, 1988). Os achados laboratoriais frequentes são anemia e leucocitose com 

eosinofilia, neutrofilia com desvio à esquerda, linfocitose e trombocitopenia (SILVA, 2010). 

O diagnóstico pode ser realizado pela identificação de ovos nas fezes e pelo exame 

hematológico (REY, 2002).  

A doença causada em humanos é conhecida como larva migrans cutânea (Figura 3), 

também conhecida popularmente como bicho geográfico, pela característica de provocar lesões 

semelhantes a mapas na pele. Após a penetração da larva na epiderme, migram e permanecem 

no tecido subcutâneo. Os sintomas vão de extrema irritação e prurido e formação de pápulas 

eritematosas. Raramente, pode haver migração das larvas nos seres humanos para o intestino 

(BOWMAN, 2010; ESCH, 2014). 

 

Figura 3 - Larva migrans cutânea (Ancylostoma spp.) Lesão característica de larva migrans 

cutâneo ou bicho geográfico na pele do pé de um ser humano. 

 

 
Fonte: mirror.co.uk 

 

SANTARÉM (2004) relata que essa doença tem sido registrada em diversos países, 

porém tem maior prevalência em países de clima subtropical e tropical. No Brasil, a doença é 
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causada pelas larvas de A. caninum e A. braziliense, com maior incidência em regiões litorâneas 

do país.  

2.1.2 Toxocara spp. 

O gênero Toxocara spp. pertence ao filo Nematoda, classe Chromadorea, ordem 

Rhabditidae Família Toxocaridae (SCHOCH, 2020). O parasito macho mede entre 10 e 15 cm 

e as fêmeas, 6 a 18 cm de comprimento (Figura 4a). Apresentam três lábios na boca e não 

possuem cápsula bucal (TAYLOR, 2016). Apresentam coloração esbranquiçadas e, segundo 

Werner (1782), o parasito adulto habita o intestino delgado do cão e de canídeos silvestres).  

As fêmeas de Toxocara spp. eliminam nas fezes dos hospedeiros até 200.000 ovos por 

dia. Os ovos são subglobulares, possuem coloração marrom amarelada escura e casca espessa 

e rugosa, apresentam tamanho entre 75 e 90 µm (Figura 4b) (DWIGHT, 2014). Por 

apresentarem uma casca espessa, esses ovos são muito resistentes e podem permanecer no 

ambiente por longos períodos (NIJSSE et al., 2015). No exterior, em condições favoráveis de 

temperatura, oxigênio e umidade, ocorre o desenvolvimento da larva infectante (L3) em torno 

de 28 dias (FORTES, 1987; LIMA, 2016). 

 

Figura 4 - (a) Forma adulta do Toxocara spp., as setas indicam que a extremidade posterior é 

recurvada apenas no macho (b) Morfologia do ovo de Toxocara spp. em microscopia óptica 

no aumento de 400x. 

 

Fonte: Correia e Oliveira, 2012. 

A espécie T. canis possui ciclo de vida monóxeno (Figura 5) e a transmissão para o cão 

pode ocorrer por via horizontal, pela ingestão de ovos ou de larvas do helminto presentes em 

hospedeiros paratênicos (ESCH, 2014; TAYLOR, 2016). Segundo Overgaauw e Van 

Kanapens (2013) a transmissão também pode ocorrer verticalmente por meio das vias 
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transmamária e transplacentária, quando os parasitos presentes no animal infectado migram até 

os pulmões do feto a partir do 42º dia de gestação, sendo esse o modo mais importante de 

transmissão, no qual 100% dos filhotes são acometidos.  

Os cães se infectam quando ingerem os ovos contendo a larva infectante de Toxocara 

spp. Esses ovos eclodem no intestino delgado e atravessam a parede intestinal e pela circulação 

sanguínea, atingem o fígado, migram para o coração e os pulmões. No pulmão, passam por 

muda cuticular, transformando-se em L4. Devido ao reflexo de tosse no cão, provocado pela 

migração da larva, esta é expelida via traqueia para a cavidade oral. Dessa forma, o hospedeiro 

deglute o parasito, retornando novamente ao trato gastrointestinal. No intestino delgado, 

continuam seu desenvolvimento e tornam-se adultas (LIMA, 2016). Segundo Macpherson 

(2013), as fêmeas acasalam e realizam a postura dos ovos, que serão eliminados junto às fezes 

do hospedeiro, iniciando o seu ciclo.  

 

Figura 5 - Ciclo biológico de Toxocara spp. 

 
Fonte: Adaptado Centers of Disease Control and Prevention, CDC. 

 

Nas cadelas, realizam migração somática e após oito dias são encontradas em diferentes 

tecidos como fígado, pulmões, rins e ficam em seu estado de latência. Durante o período 
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gestacional, algumas larvas, antes em latência, são mobilizadas e por via transplacentária 

atingem o feto, permanecendo no fígado onde mudam para L3. Os filhotes podem se infectar 

também ingerindo L3 no leite materno (FORTES, 1987; LIMA, 2016). Após o nascimento, as 

larvas continuam seu ciclo, realizam migração hepatotraqueal chegando ao intestino, onde 

ocorre a maturação sexual. As cadelas podem infectar os fetos durante várias gestações (LIMA, 

2016). 

Cães recém-nascidos podem eliminar larvas do quinto estágio (L5) nas fezes (REY, 

2010). Nos filhotes com até 40 dias de idade, algumas larvas não chegam à faringe, via 

pulmonar, como no ciclo clássico. As larvas L3 migram para as veias pulmonares, e do coração 

são levadas a diferentes órgãos (FORTES, 1987). Segundo Labruna et al. (2006), em cães 

adultos a ocorrência da doença é baixa, uma vez que as larvas realizam migração somática, 

permanecendo em latência nos tecidos do animal.  

Os sinais clínicos dependem da carga parasitária e do tempo de infecção (PINELLI et al., 

2008). Pode ser observado pneumonia parasitária, ascite moderada, hepatomegalia, 

linfadenopatia, lesões focais em fígado, pulmão, rins, intestinos, coração, diafragma e baço, 

emaciação, diarreia mucoide e vômitos (BOWMAN, 2010). Em exames hematológicos e 

bioquímicos, pode-se identificar leucocitose moderada por eosinofilia, hipoalbuminemia, 

aumento da Alanina Aminotransferase (ALT) (HAYDEN, 1975).  

Os ovos embrionados de Toxocara spp., contendo larvas infectantes (L3), podem ser 

ingeridos acidentalmente pelos humanos (crianças são mais acometidas por hábitos precários 

de higiene e maior contato com solo contaminado). A defecação de cães em praças públicas 

contribui para a contaminação ambiental, favorecendo a transmissão ao ser humano 

(DESPOMMIER, 2003). 

Ao acometer humanos, a doença pode se manifestar de forma leve ou grave, dependendo 

do órgão afetado e da carga parasitária. Após a infecção, o parasita pode fazer migração em 

órgãos, causando larva migrans visceral (LMV), ou nos olhos, larva migrans ocular (LMO), 

conhecidas como toxocaríase subclínica (OVERGAAUW, 2013; ESCH, 2014). 

A LMV é causada a partir de ingestão do ovo contendo a larva infectante que eclode no 

intestino delgado, penetrando a mucosa intestinal atingindo a circulação e, em seguida, migra 

até o fígado, o coração e os pulmões onde, pela circulação sistêmica, é disseminada para os 

outros órgãos. Durante esse processo algumas larvas podem se instalar no globo ocular 

causando LMO, formando abscessos eosinofílicos que podem causar deslocamento de retina e 

opacificação do humor vítreo, diminuindo o campo de visão e, até mesmo, causando cegueira 

que, na maioria dos casos, é unilateral (Figura 6) (REY, 2010; LIMA, 2016).  
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Figura 6 - Criança com larva migrans ocular, apresentando opacidade do humor vítreo. 

 

 
Fonte: https://www.researchgate.net/ 

 

De acordo com Lima (2016), a infecção no homem também pode ocorrer decorrente da 

ingestão de água ou de alimentos contendo ovos do parasito e, não muito comumente, na 

ingestão de carne mal passada de hospedeiros paratênicos.  

No parasitismo humano, os órgãos mais afetados são: o fígado, os pulmões, o cérebro, os 

olhos e os linfonodos (REY, 2010).  Nos capilares do fígado, as larvas são retidas pela reação 

inflamatória e param seu processo de migração, causando lesões cutâneas pápulo-eritematosas, 

agrupadas (Figura 7).  

Figura 7 - Presença de diversas lesões pápulo-eritematosas em região anterior ao tronco 

em um homem diagnosticado com larva migrans visceral 

 

Fonte: Machado, 2003. 
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2.1.3 Trichuris spp. 

O gênero Trichuris spp. está incluída no Filo Nematoda, Classe Enoplea, Ordem 

Trichinellida e da Família Trichuridae (SCHOCH, 2020). Tem como hospedeiros definitivos 

os humanos, suínos, caninos e canídeos silvestres, é comumente encontrada no ceco e no cólon 

onde fica internalizado dentro da mucosa, causando a tricuríase (FORTES, 2004; TAYLOR et 

al., 2007).  Trichuris spp. mede aproximadamente 4 a 6 cm de comprimento, sendo os machos 

menores que as fêmeas. Possui aspecto robusto na extremidade anterior do corpo filiforme. A 

boca, localizada na extremidade anterior, é simples e sem lábios, seguida por um esôfago longo 

e delgado, que ocupa 2/3 do comprimento total do verme. Alimenta-se de restos celulares, 

sangue e líquidos inflamatórios que podem estar presentes no local (FORTES, 2004). 

As fêmeas produzem ovos com coloração castanha ou amarelada, medindo 

aproximadamente 72 a 90 mm de comprimento por 32 a 40 mm de largura, apresentam aspecto 

de um pequeno barril, possuem dupla membrana com saliências mucoide e transparente nas 

duas extremidades (Figura 8). Os ovos são eliminados pelas fezes do hospedeiro para o meio 

externo e em condições ideais levam de 9 a 10 dias para se tornarem infectantes, podendo 

permanecer no solo viáveis por três a quatro anos (TRILLO-ALTAMIRO et al., 2003). 

 

Figura 8 - Morfologia do ovo de Trichuris spp. em microscopia óptica no aumento de 

400x 

 

Fonte: O autor. 
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O ciclo de vida é monoxeno (Figura 9), inicia com a ingestão dos ovos contendo larvas 

infectantes presentes no solo ou água que foram contaminados por fezes de cães. Quando 

ingeridos, os opérculos são digeridos no intestino delgado onde ocorre a eclosão e migração 

para o intestino grosso, penetrando nas glândulas da mucosa cecal e permanecem até atingir a 

vida adulta. Os adultos na superfície da mucosa com sua extremidade anterior se fixam, as 

fêmeas fazem a postura de ovos que são eliminados nas fezes. Os ovos no ambiente se 

desenvolvem entre um a dois meses para L1, reiniciando seu ciclo de vida (TAYLOR et al., 

2007; BOWMAN, 2009).  

 

Figura 9 - Ciclo biológico do Trichuris spp 

 

 Fonte: Adaptado Centers of Disease Control and Prevention, CDC. 

 

Na maioria dos casos, as infecções são leves e assintomáticas. Em casos com infecções 

com grande carga parasitárias, os sinais clínicos mais comuns são dores abdominais, anorexia, 

anemia microcítica hipocrômica, diarreia, vômito, desidratação, fezes pastosas com sangue, 

podendo evoluir paras prolapso retal (URQUHART et al., 1998; ACHA e SZYFRES, 2003; 

MAIA, 2014).  
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Embora não recorrente e relatado, já houve registro de casos de Trichuris spp. como 

agente causador de infecção entérica no homem (COURA, 2008). Alguns estudos indicam o 

potencial zoonótico do Trichuris spp. (MASUDA et al., 1987), os quais relataram a ocorrência 

de larva migrans visceral causado por esse agente, além da presença de infecções intestinais e 

pulmonares e úlceras gastrintestinais causadas pelo parasito.  Dunn et al. (2002) relataram um 

caso em uma mulher com úlcera duodenal e diarreia crônica, que convivia com cinco cães 

infectados. Em uma pesquisa realizada na Tailândia por Areekul et al. (2010) relataram a 

coinfecção por T. vulpis e T. trichiura, pela técnica da reação em cadeia pela polimerase (PCR), 

principalmente, na população infantil. 

 

 

2.1.4 Giardia duodenalis 

Giardia duodenalis (sin. G. lamblia e G. intestinalis) pertence ao Filo 

Sarcomastigophora, Classe Zoomastigophora, Ordem Diplomonadida e Família Hexamitidae, 

é um protozoário que parasito o intestino dos mamíferos, e também do humano (BECK et al., 

2005).  

O protozoário apresenta duas formas evolutivas, o trofozoíto e o cisto, que diferem em 

relação a sua estrutura e funções bioquímicas (REY, 2010). O trofozoíto é a forma 

multiplicativa, encontrado no intestino delgado do hospedeiro e é responsável pelas 

manifestações clínicas da infecção. É piriforme, bilateral, simétrico e mede entre 20 µm de 

comprimento e 10 µm de largura. Possui quatro pares de flagelos e uma estrutura chamada 

disco ventral ou disco adesivo, que possibilita a adesão do parasito no intestino (CAVALINI; 

ZAPPA, 2011). O cisto, por sua vez, é oval e possui parede de glicoproteína que torna os cistos 

resistentes a variação de temperatura e umidade e ação de desinfetantes, medindo entre 8-12 

µm de comprimento e 7-10 µm de largura, possui dois a quatro núcleos com cariossoma central, 

corpos medianos ou parabasais dispostos transversalmente (Figura 10) (BECK et al., 2005; 

SOGAYAR; CORRÊA, 1984). 
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Figura 10 - Morfologia das duas formas evolutivas: trofozoíto e cisto de Giardia spp.  

 

 

Fonte: UFPEL. 

 

O ciclo de vida (Figura 11) é direto, não necessita de hospedeiros intermediários ou 

vetores. A contaminação ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados pela forma 

cística (ADAM, 2001). Após a ingestão, começa o processo da mudança de cisto para 

trofozoíto no estômago e termina no duodeno, dando origem aos trofozoítos. Os trofozoítos 

são liberados no intestino, onde permanecem aderidos à mucosa, estabelecendo a infecção e a 

multiplicação. O ciclo se completa pelo encistamento e eliminação dos cistos pelas fezes para 

o meio exterior. Podem permanecer viáveis no meio ambiente por vários meses, desde que em 

condições adequadas de umidade e temperatura (GUIMARÃES et al., 1999; VIANA; 

SOGAYAR, 2016; MAGALHÃES, 2019).  
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Figura 11 - Representação esquemática do ciclo evolutivo de Giardia spp.  

 

Fonte: Adaptado Centers of Disease Control and Prevention, CDC. 

Segundo Fortes (2004), o hábito de coprofagia dos animais mais jovens é uma via 

importante para a infecção. Em ambientes úmidos e sem condições de higiene, a Giardia spp. 

pode sobreviver por vários meses, favorecendo a disseminação do protozoário (SOGAYAR; 

CORRÊA, 1984). 

Os sinais clínicos são mais evidentes em animais jovens do que em adultos, esses 

normalmente se mantêm assintomáticos, mantendo-se portadores e transmissores do 

protozoário (LENZI, 2013). As formas mais comuns de manifestação da doença são as enterites 

e as diarreias. Os sinais começam cinco dias após infecção. As fezes têm aspecto mole ou 

pastosas, espumosas, pálidas ou esteatorreicas, o odor é fétido e rançoso (BOWMAN, 2010; 

JONES et al., 2000). Quando não tratado, pode surgir dor abdominal, desidratação, apatia, 
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perda de peso e êmese (SOGAYAR; CORRÊA, 1984). Segundo Lallo, Rodrigues e Bondan 

(2003), as manifestações estão associadas à resposta imunológica e à condição nutricional do 

hospedeiro, assim como à patogenicidade da cepa do protozoário. 

A giardíase é uma zoonose e pode acometer diversas espécies de vertebrados 

(KATAGIRI; OLIVEIRA-SEQUEIRA, 2007). As manifestações clínicas nos humanos são: 

síndrome diarreica, caracterizada por diarreia de evolução crônica, contínua ou surtos 

esporádicos, cólicas abdominais e constipação intestinal. As fezes são de consistência pastosa, 

fétidas com muco. Outras manifestações clínicas menos comuns são: emagrecimento, anorexia, 

flatulência, desnutrição, raquitismo, esteatorreia, anemia, náuseas e vômitos (SANTANA et 

al., 2004).  

Atualmente, com a população de animais domésticos domiciliados e errantes no mundo, 

aliado ao fácil acesso destes aos locais de lazer, como praças públicas e praias, tem aumentado 

o risco de infecção ao humano (CASTRO et al., 2005; SCAINI et al., 2003). De acordo com 

Lenzi (2013), a cada ano há mais de 500 mil novos casos de giardíase em humanos. Nos 

continentes da África, Ásia e América Latina já foram registrados mais de 200 milhões de casos 

de Giardíase sintomática, constituindo um problema de saúde pública.  

 

 2.1.5 Cryptosporidium spp. 

O gênero Cryptosporidium pertence ao filo Apicomplexa, classe Conoidasida, ordem 

Eucoccidiorida, e família Cryptosporidiidae, com um único gênero Cryptosporidium 

(SCHOCH, 2020). Todas as espécies são parasitos intracelulares intestinal obrigatórios, são 

consideradas dez espécies de Cryptosporidium, mas apenas o C. parvum tem sido relatado 

como causador de infecção nos animais e no humano. Esse protozoário infecta as bordas das 

microvilosidades gastrintestinais dos hospedeiros (XIAO et al., 2004).  

Todas as espécies são parasitos intracelulares obrigatórios, infectando as bordas das 

microvilosidades intestinais. Dez espécies de Cryptosporidium são conhecidas, porém C. 

parvum tem sido frequentemente relatada como causadora de infecções em animais e humanos. 

Esse protozoário infecta as bordas das microvilosidades (FAYER et al., 2001). 

Os oocistos de Cryptosporidium spp. são pequenos e esféricos ou ovoides, medindo de 3 

a 8µm de diâmetro, conforme a espécie (BUTLER e MAYFIELD, 1996). Os oocistos liberam 

de seu interior quatro esporozoítos que iniciam o ciclo de vida do parasito (Figura 12) (NEVES, 

2000). Os oocistos são excretados nas fezes de um hospedeiro infectado e a fase endógena 

começa após estes serem ingeridos por um hospedeiro suscetível. O hospedeiro pode ser 
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assintomático, entretanto ainda possível de liberar oocistos através das fezes que contribuem 

para a ocorrência de novos casos da doença. Podem desenvolvendo-se nas microvilosidades 

das células epiteliais do trato gastrointestinal, podem infectar epitélio respiratório, vesícula 

biliar, ductos pancreáticos, esôfago e faringe (HINRICHSEN, 2005). Possui uma etapa 

assexuada (merogonia) e outra fase sexuada (gametogonia), com a formação de macro e 

microgametas que dão origem ao zigoto que forma o oocitos (LIMA, 2000). Os oocistos sofrem 

esporulação dentro do hospedeiro e, consequentemente, são liberados nas fezes para o meio 

exterior já na forma infectante, podendo infectar logo outros hospedeiros ao ingerir água e 

alimento contaminado (CAREY et al., 2004; HINRICHSEN, 2005). A autoinfecção ocorre 

através dos oocistos de parede fina, que são separados do epitélio e reiniciam o ciclo (BOUZID 

et al., 2013). 

 

Figura 12 - Representação esquemática do ciclo de vida do Cryptosporidium spp. 

 

Fonte: Adaptado Centers of Disease Control and Prevention, CDC. 
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Segundo Carey et al. (2004), o ciclo de vida é rápido, onde o parasito pode se desenvolver 

e maturar em 12 a 14 horas. O período entre a ingestão de oocitos e a excreção varia de 

hospedeiro para hospedeiro e de espécie para espécie (FAYER, 1997).  

Os sinais clínicos dependem da espécie do parasito, da carga parasitária, estado 

imunológico e nutricional do hospedeiro, podendo ser assintomática e sintomática grave. 

Normalmente ocorre diarreia, dor abdominal, anorexia, náusea e vômito. As fezes podem 

conter muco, mas raramente sangue e leucócitos (FAYER e UNGAR, 1986; UNGAR, 1995).  

Gastroenterite é uma das principais manifestações clínicas em humanos e caracteriza-se 

por, aproximadamente, cinco a dez evacuações diarreicas, com vômitos, dores abdominais e 

hipotermia. Em imunodeprimidos o quadro clínico é grave e a diarreia intensa pode durar 

semanas ou meses podendo levar a problemas hidroeletrolíticos e desnutrição (DE CARLI, 

1994). De acordo com Thompson et al. (2008), a infecção por Cryptospodirium spp. está 

associada à atrofia das microvilosidades e inflamação, o que resulta na perda de áreas de 

absorção causando defeitos no transporte de nutrientes.  

A transmissão zoonótica de Cryptosporidium spp. é considerada bastante importante, 

decorrente do contato de crianças e adultos com os animais, principalmente no meio rural, onde 

a exposição as fezes de animais são mais frequentes, bem como o contato com animais de 

estimação como cães e gatos (HINRICHSEN, 2005; FAYER, 1997). Segundo Levine et al. 

(1988), os veterinários constituem uma importante fonte na transmissão direta visto que foram 

notificados casos da doença em indivíduos próximos a estes profissionais.  

Em estudos realizados nos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, o contato com 

animais de criação foi considerado um fator de risco para casos esporádicos de criptosporidiose, 

sendo a espécie C. parvum a comumente encontrada (JEX et al., 2008).  

 

2.1.6 Cystoisospora spp. 

O gênero Cystoisospora pertence ao Filo Apicomplexa, Classe Conoidasida, ordem 

Eucoccidiorida e Família Sarcocytidae (SCHOCH, 2020). As espécies mais importantes 

incluem a Cystoisospora suis, que acomete suíno, Cystoisospora canis e C. ohioensis, 

acometendo cães, Cystoisospora belli acometendo humanos (RODRIGUES & MENEZES, 

2003).   

O parasito apresenta oocistos ovais, medindo de 22 a 32 um por 15 a 12 um de largura, 

possuindo dois espocistos com quatro esporozoítos cada (Figura 13). A parede do oocisto é 
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essencial na delimitação, proteção e resistência dos coccídios no meio exógeno, portanto, esta 

estrutura permite o desenvolvimento e infectividade do parasito (LEVINE, 1985). 

 

Figura 13 - Oocistos de Cystoisopora spp. 

 

 

Fonte: UFRRJ. 

A contaminação do ambiente ocorre por meio da eliminação de oocisto não esporulado, 

juntamente com as fezes de um hospedeiro infectado. Necessita de temperatura, umidade e 

oxigenação adequada para a esporulação (FORTES, 2004). A infecção do novo hospedeiro se 

dá pela ingestão de alimento, água ou fômites contaminado por oocistos esporulados. No trato 

digestivo, os oocistos sofrem a ação de sais biliares e enzimas que liberam os esporozoítos para 

a região intestinal. Nessa fase, o parasito se multiplica dentro das células, primeiro pela forma 

assexuada com a formação de esquizontes e merozoítos, e em seguida de forma sexuada, 

formando gametas masculinos e femininos, o resultado dessa união é a formação do oocisto 

(Figura 14) (URQUHART et al., 1998; FORTES, 2004). 
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Figura 14 - Representação esquemática do ciclo de vida do Cystoisospora belli 

 

 

Fonte: Adaptado Centers of Disease Control and Prevention, CDC. 

 

O Cystoisospora spp. produzem alterações na mucosa intestinal, cuja intensidade irá 

depender da carga parasitária e a localização dos parasitos na mucosa. Em infecções graves, há 

a destruição da mucosa, podendo ocasionar hemorragia (PAIVA, 1996). Ainda segundo Paiva 

(1996) nas infecções mais leves, o efeito sobre a mucosa intestinal é a diminuição da absorção 

local. 

Em cães, as espécies comuns são a C. canis e C. ohioensis, esses parasitam o intestino 

delgado e grosso desses animais. Além da infecção por alimentos e água, os cães podem se 

infectar por meio da ingestão de roedores infectados com o parasito.  A isosporose acomete 

mais comumente os filhotes, esses podem adquirir a infecção por meio do contato com fezes 

de outros animais ou da própria mãe, em geral esses animais apresentam quadro de diarreia que 

pode conter sangue ou muco, vômito, desidratação, podendo ocorrer a morte em casos mais 

graves (TESSEROLI et al., 2005).  
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3- OBJETIVO 

3.1 Objetivo Geral 

• Analisar a ocorrência de parasitos zoonóticos em vias públicas, praças, parques e 

canil de Guarapuava/PR. 

 

3.2 Objetivos específicos 

• Avaliar o perfil parasitário dos cães do canil municipal, e das fezes recolhidas de 

parques, praças e vias públicas de Guarapuava/PR; 

• Analisar a ocorrência de diferentes parasitos 

• Analisar a percepção de tutores quanto ao risco das fezes dos cães para a saúde 

pública.  
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4 - MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Local e delineamento experimental 

O trabalho foi realizado, no período de março de 2020 a junho de 2021, na cidade de 

Guarapuava-PR, que apresenta clima subtropical mesotérmico úmido, sem estação seca, com 

verões frescos e inverno moderado conforme classificação de Köppen. A temperatura média 

no mês mais frio é inferior a 12,7 ºC, e a temperatura média do mês mais quente é inferior a 

23,5 ºC. A precipitação anual varia de 1.400 a 2.000 mm, sendo os meses de abril, maio e 

agosto os de menores precipitações (MAACK, 1968; IAPAR, 2017).  

Esta pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Unicentro sob protocolo nº 037/2019 e comitê de ética em pesquisa humana pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Unicentro sob CAAE 36076820.3.0000.0106 com número do 

parecer 4.360.108. 

O trabalho foi dividido entre coletas de fezes de cães em praças, parques, vias públicas e 

canil municipal e aplicação de questionários com tutores de cães nas praças e parques da cidade 

de Guarapuava-PR.  

Para o cálculo do número amostral no canil municipal, considerou-se um total de 107 

cães existentes no canil municipal, provenientes e resgatados das ruas da cidade, com idade 

aproximada entre 8 meses a 6 anos. Com base nessa população (107 cães), estabeleceu-se o 

erro de 5% e intervalo de confiança de 95%, obtendo-se um número amostral de 75 cães. 

Nas praças, parques e vias públicas foram coletadas por conveniência 258 amostras de 

fezes de cães no período de março de 2020 à junho de 2021. Foram coletadas 123 amostras em 

19 praças e parques da cidade de Guarapuava-PR e 135 amostras nas vias públicas em nove 

bairros de maior população canina da cidade segundo trabalho de Riffert et al. (2020).  

Foram aplicados questionários a 246 tutores de cães passeando em praças e parques 

públicos no período de julho de 2020 a março de 2021.  

 

4.1.1 Canil Municipal 

O canil é dividido em baias individuais onde ficam alojadas fêmeas recém-paridas e 

animais doentes ou que estão em tratamento; baias coletivas de fêmeas com ocupação de até 

quatro animais por baia; pátio de machos e pátio de filhotes, contendo um número variável de 

animais. O piso das baias é de cimento bruto, enquanto o pátio é terra e grama. A higienização 
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das baias é realizada com o recolhimento das fezes pelo início do dia e a lavagem das baias 

com água e sabão. 

 

4.1.2 Praças, Parques e Vias Públicas  

Nas praças, parques e vias públicas coletou-se um total de 258 amostras de fezes. Foram 

coletadas 123 amostras em 19 praças e parques da cidade de Guarapuava-PR (Figura 15) e 135 

amostras nas vias públicas em nove bairros de maior população canina da cidade segundo 

trabalho de Riffert et al. (2020), sendo eles Boqueirão, Santa Cruz, Morro Alto, Conradinho, 

Industrial, Vila Bela, Vila Carli, Santana e Dos Estados, determinando 15 amostras por bairro 

(Figura 16).  

 

4.1.3 Coleta 

As amostras de fezes no canil foram coletadas pela manhã logo após a alimentação dos 

animais, coletando apenas amostras com aspecto de frescas. Nas praças, parques e vias públicas 

também priorizou-se fezes com aspecto de frescas 

Todas as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos, identificadas e mantidas sob 

refrigeração até o processamento dos exames coproparasitológicos ou sob congelamento a -20 

ºC até análise molecular para Criptosporidium spp. e Giardia spp. 
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Figura 15 - Mapa das praças e parques em que foram coletadas as amostras de fezes de cães 

no município de Guarapuava-PR. 

 

 

Figura 16 - Mapa dos bairros em que foram coletadas as amostras de fezes de cães no 

município de Guarapuava-PR   
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4.2 Métodos Coproparasitológicos 

As amostras de fezes foram submetidas a três técnicas distintas: a técnica de flutuação, 

de Willis-Mollay (1921); sedimentação simples, de Lutz (1919) e Hoffman, Pons e Janer (1934) e 

centrífugo-flutuação em sulfato de zinco de Faust et al. (1938). 

4.2.1 Método de flutuação 

 

4.2.1.1 Técnica de flutuação 

A técnica é qualitativa para detectar ovos leves de helmintos e oo/cistos de protozoários, 

descrita por Willis-Mollay (1921). A solução saturada com densidade de 1.182 faz com que os 

ovos de helmintos e cistos e oocistos de protozoários flutuem até a superfície, aderindo-se à 

parte inferior de uma lâmina. 

A técnica utilizada consiste em macerar, aproximadamente, 2 g de fezes com 15 mL de 

solução saturada de cloreto de sódio. Em um copo de Borrel limpo, coar as fezes e acrescentar 

o restante da solução saturada até formar um menisco. Colocar uma lâmina de vidro sobre o 

menisco e deixar por 15 minutos, retirar a lâmina e colocar uma lamínula sobre o material. Os 

ovos e cistos e oocistos foram analisados em microscópio óptico nos aumentos de 100x e 400x. 

 

4.2.1.2 Centrífugo-flutuação em sulfato de zinco 

A técnica foi descrita por Faust et al. (1938) como qualitativa e detecta ovos leves 

(densidade específica baixa) de helmintos e cistos e oocistos protozoários. 

Para a técnica de Faust, foram utilizados 2 g de fezes e 10 mL de água para a solubilização 

da amostra, e gaze para a filtração. O conteúdo foi transferido para tubo de centrifugação de 12 

mL,adicionado água destilada até volume máximo e levado à centrífuga por um minuto a 1050 

g. Desprezou-se o sobrenadante e repetiu o processo até limpar o sobrenadante, desprezou-se 

novamente o sobrenadante e incluiu--se 12 mL de solução de sulfato de zinco a 33 % e realizado 

o último processo de centrifugação a 1050 g por um minuto. Com o auxílio de uma alça de 

platina, recolheu-se a película da superfície e o material foi depositado na lâmina, adicionando 

uma gota de lugol a 5 % e coberto com uma lamínula. A leitura foi realizada em aumento de 

400x. 
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4.2.2 Método de sedimentação espontânea  

A técnica é descrita por Lutz (1919) e Hoffmann, Pons e Janer (1987) como qualitativa. 

Ocorre a sedimentação espontânea em água de ovos e larvas de helmintos, cistos e oocistos de 

protozoários que ficam concentrados no fundo do cálice. 

Para a técnica foram utilizados entre cinco a dez gramas de fezes, solubilizados em 

aproximadamente 100 mL de água destilada e, posteriormente, filtradas em gaze para um cálice 

de sedimentação de 125 mL no qual o volume foi preenchido com água destilada, ficando em 

repouso por 40 minutos, esse procedimento foi repetido duas vezes até a limpeza do 

sobrenadante. O sobrenadante foi descartado, uma gota de sedimento foi transferida com o 

auxílio de uma pipeta de pasteur para uma lâmina, coberto com uma lamínula e analisada no 

microscópio óptico no aumento de 100X e 400X. 

 

4.3 Amplificação de DNA de Giardia spp. e Cryptosporidium e identificação por análise 

molecular   

Até o momento foram realizadas a reação em cadeia da polimerase (PCR) em parte das 

amostras, num total de 161, na Universidade Estadual de Londrina – UEL no Laboratório de 

Protozoologia.  

 

4.3.1 Protocolo de extração do DNA por Fenol (OLIVEIRA et al., 2007) 

As amostras foram descongeladas em temperatura ambiente, colocando 200 µg de 

amostra em microtubo de 1,5 mL completando o volume com água destilada. A amostra foi 

homogeneizada no vórtex durante um minuto e centrifugado a 2100 g/10 min, após foi 

descartado o sobrenadante e acrescentando 200 µL de água e homogeneizado novamente no 

vórtex e centrifugado a 2100 g/10 min, posteriormente adicionando 100 µL de água (afim de 

soltar o pellet). Iniciou-se cinco repetições de congelamento e descongelamento alternando 

entre -80 ºC e 56 ºC. Amostras permaneceram armazenadas em freezer -80 ºC. 

As amostras foram transferidas em novos microtubos e adicionou-se 300 µL de solução 

SDS e 15 µL de proteinase K (Invitrogen, Waltham, Massachusetts, EUA). Todos os tubos 

ficaram overnight em o banho-maria à 55 ºC. 

Na segunda etapa, adicionou-se 300 µL de fenol em todas as amostras, homogeneizando 

brevemente e centrifugado a 10.000 g/ 5min. Nesse processo, o sobrenadante foi transferido 

para outro microtubo e adicionou-se 300 µL de clorofórmio/fenol/álcool isoamílico (na 
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proporção 24:25:1) e homogeneizado gentilmente. Centrifugou-se novamente a 10.000 g/5min, 

250 µL da amostra foram transferidos para outro microtubo, adicionando-se 62 µL de Acetato 

Amônio (AA) e 750 µL de etanol 100%, deixado em freezer por uma hora.  

Na terceira etapa, centrifugou-se a 10.000 g/5min e descartou-se o sobrenadante, 

adicionou-se 1000 µl de etanol 70% e levado para a centrifuga conforme descrito 

anteriormente, e descartou-se o sobrenadante, as amostras foram para estufa à 37 °C durante 

12 horas, até secar o sedimento, para evaporação do álcool, uma vez que esse pode ser um dos 

inibidores da PCR. Por fim, adicionou-se 50µL de H2O Mili-Q, para hidratação, mantidos a 

56°C/1h. Os microtubos foram armazenados em freezer a -20ºC para realização da técnica da 

PCR, posteriormente. 

 

4.3.2 PCR 

4.3.2.1 Giardia spp. 

Para detecção de Giardia spp., as amostras foram submetidas a nested-PCR para 

amplificação do fragmento de aproximadamente 300 pb do Gene 18S rRNA de G. intestinalis 

(COKLIN et al., 2007). As amplificações foram realizadas no volume final da mistura de 

reação de 25 µL, contendo 6,0 µL de H2O Mili-q, 12,50 µL de Mix 2,0, 1,25 µL de DMSO, 

1,0 µL de cada primer, 0,25 µL de Taq, 2,0 µL de BSA e 1 µL do DNA extraído. Foram 

incluídos controle positivo fornecido pelo Laboratório de Protozoologia da Universidade 

Estadual de Londrina -UEL e um controle negativo (água Mili-q), tanto para o PCR quanto 

para nested PCR. 

O primeiro ciclo de PCR foi a 95 ºC durante cinco minutos, seguido de 30 ciclos de 

configuração: 95 ºC durante 30 segundos, 55 ºC durante 30 segundos e 72 ºC durante um 

minuto. Após os 30 ciclos, uma extensão final de 72 ºC durante cinco minutos. O produto final 

do primeiro ciclo de PCR é submetido a uma segunda reação, seguindo as mesmas condições 

de temperaturas e tempos descritos acima para a reação de PCR. 

 

4.3.2.2 Cryptosporidium spp.  

Para Cryptosporidium spp. as amostras foram submetidas a nested-PCR com primers 

descritos por Xiao et al. (1999), para amplificar um fragmento do gene 18S rRNA entre 826 e 

840 pb. 
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As amplificações pela PCR e nested PCR foram realizadas no volume final da mistura 

de reação de foi de 23 µL, contendo 9,25 µL de H2O Mili-q, 12,50 µL de Mix 2,5 mm, 0,5 µL 

de cada primer, 0,25 µL de Taq, e 2 µL do DNA extraído. Foram incluídos controle positivo 

fornecido pelo Laboratório de Protozoologia da Universidade Estadual de Londrina - UEL e 

um controle negativo (água Mili-q), tanto para o PCR quanto para nested PCR. 

O primeiro ciclo da PCR foi a 95 ºC durante cinco minutos, seguido de 30 ciclos de 

configuração: 95 ºC durante 30 segundos, 55 ºC durante 30 segundos e 72 ºC durante um 

minuto. Após os 30 ciclos, uma extensão final de 72 ºC durante cinco minutos. O produto final 

do primeiro ciclo foi submetido ao segundo ciclo, seguindo as mesmas condições de 

temperaturas e tempos descritos acima para a reação de PCR. 

4.3.3 Detecção do Produto amplificado 

Empregou-se a eletroforese em gel de agarose 2% e corante SYBR Safe DNA gel stain 

(Invitrogen, Waltham, Massachusetts, EUA) para visualização do produto amplificado com 

corante azul de bromofenol. O gel foi, então, submetido à tensão de 100 volts por 

aproximadamente 40 minutos. O resultado foi considerado positivo para presença de Giardia 

spp. e Cryptosporidium spp. quando visualizadas bandas de amplificação em alturas específicas 

de cada primer. 

 

4.4 Aplicação de Questionários 

Foram aplicados no total 246 questionários. Os tutores participantes da pesquisa foram 

abordados nas praças enquanto passeavam com seus cães. O questionário foi elaborado com 

oito perguntas, relacionadas ao sexo, idade, profissão, utilização de anti-helmíntico e 

frequência, conhecimento sobre zoonoses, hábito de recolhimento das fezes e sobre a 

percepção de fezes em locais públicos (Anexo). Antes da realização da entrevista, foi lido e 

explicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (em anexo 2), que tem como 

objetivo esclarecer e informar quanto aos objetivos do trabalho, o qual era assinado pelo 

entrevistado, afirmando o seu consentimento. Só participaram da pesquisa pessoas com idade 

a partir de 18 anos. 

 Após realização dos questionários, os dados obtidos foram digitalizados e tabulados em 

planilhas do software Office Excel® (Microsoft, Redmond, Washington, EUA) e os resultados 

expressos por estatística descritiva, apresentando os valores em frequência. 
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5 - RESULTADOS 

5.1 Métodos Coproparasitológicos  

5.1.2 Canil Municipal  

As análises coproparasitológicas de amostras de fezes do Canil Municipal de Guarapuava 

demonstraram resultados positivos para presença de parasitos. Das 75 amostras fecais 

coletadas, 58 (77%) foram positivos para enteroparasitos.  

A quantidade de amostras positivas para cada parasito, com sua respectiva ocorrência, 

está apresentada na Tabela 1. Ao todo, foram encontrados cinco gêneros de enteroparasitos: 

Ancylostoma spp., Toxocara spp., Cystoisospora spp., Giardia spp. e Trichuris spp. A 

identificação foi realizada com base na morfologia dos ovos, cistos e oocistos (Figura 17, 18 e 

19). O gênero mais frequente identificado foi a Ancylostoma spp. (68%), seguido por Giardia 

spp. (26%), Trichuris spp. (21%), Toxocara spp. (10%) e Cystoisospora spp. (4%).   

 

 

 

Figura 17 - (A) ovo de Ancylostoma spp. (B) ovo de Toxocara spp., observado em 

microscopia óptica em aumento de 400x. 

 

 

Fonte: Autor 
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Figura 18 - (A) oocisto de Cystoisospora spp. (B) Cistos de Giardia spp. observados em 

microscopia óptica em aumento de 400x.  

 

 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 19 - Ovo de Trichuris spp., observado em microscopia óptica de luz branca em 

aumento de 400x. 

 

  

Fonte: Autor 
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Das 75 amostras analisadas, 19 apresentaram biparasitimos, sendo as mais frequentes por 

Ancylostoma spp. e Giardia spp. (6/75; 8 %) e Ancylostoma spp. e Trichuris spp. (6/75; 8 %). 

E 10 amostras apresentaram poliparasitismo sendo o mais frequente, Ancylostoma spp., 

Trichuris spp. e Giardia spp. (6/75; 8 %) (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Número absoluto e porcentagem de parasitos intestinais (mono, bi e poliparasitismo) 

encontrados em amostras de fezes dos cães do Canil Municipal de Guarapuava-PR, no período 

de março de 2020 a junho de 2021. 

 

5.1.2 Praças e Parques 

Das 123 amostras coletadas em 19 praças e parques na cidade de Guarapuava, e 

analisadas por meio de coproparasitológicos, 50 (41 %) foram positivas para ovos de helmintos 

e cistos de protozoários.  

Os números de amostras positivas para cada parasito, com sua respectiva 

porcentagem/frequência, estão apresentados na Tabela 2. Ao todo, foram encontrados cinco 

gêneros de enteroparasito de cães (Ancylostoma spp., Toxocara spp., Trichuris spp., Giardia 

spp. e Cystoisospora spp.). Das 123 amostras analisadas, 13 apresentaram biparasitismo, sendo 

as mais prevalentes por Ancylostoma spp. e Trichuris spp. (8/123; 6 %). E apenas um 

apresentou poliparasitismo por Ancylostoma spp., Trichuris spp. e Giardia spp. (1/123 0,8 %). 
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Tabela 2 - Número absoluto e porcentagem de enteroparasitos encontrados nas praças e parques 

públicos da cidade de Guarapuava-PR no período de maio de 2020 a fevereiro de 2021. 

 

 

5.1.3 Vias públicas 

As análises coproparasitológicas de amostras de fezes das vias públicas de Guarapuava 

demonstraram resultados positivos para presença de parasitos. Das 135 amostras fecais 

coletadas, 58 (43 %) foram positivos para enteroparasitos (Gráfico 1). Os bairros de maior 

prevalência foram Morro Alto (14/15; 93%), Industrial (9/15 60%) e Dos Estados (8/15; 53%).  
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Gráfico 1 – Bairros com maior ocorrência de enteroparasitos em amostras fecais coletados nas 

vias públicas por bairro (N total) no município de Guarapuava- PR, no período de junho de 

2021. 

 

A quantidade de amostras positivas para cada parasito, com sua respectiva ocorrência, 

está apresentada na Tabela 3. Ao todo, foram encontrados quatro gêneros de enteroparasitos: 

Ancylostoma spp., Toxocara spp., Trichuris spp. e Cytoisospora spp.  

 

Tabela 3 - Número absoluto e porcentagem de enteroparasitos encontrados nas vias públicas 

da cidade de Guarapuava-PR. No período junho de 2021. 
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5.2 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)  

Das 333 amostras, até o momento, somente 161 amostras foram realizadas PCR (Tabela 

4). A detecção de amostras positivas para Giardia spp. em praças e parques, foi de 9,3% (9/97), 

enquanto para Cryptosporidium não foi detectada amostras positivas. Nas amostras do canil, 

6,3% (4/64) foram positivas para Giardia spp. .  

 

Tabela 4 - Número absoluto e porcentagem de amostras positivas para Giardia spp. e 

Cryptosporidium spp. por meio do PCR encontrados no canil e praças e parques públicos da 

cidade de Guarapuava-PR. 

 

  

 

5.3 Questionários 

Foram aplicados 246 questionários no período de julho de 2020 a março de 2021. As 

perguntas e respostas do questionário realizado com os tutores em praças e parques públicos 

estão apresentadas na Tabela 5. 

Quando questionados sobre a transmissão de doenças pelas fezes dos animais, 77 % 

declarou que sim, conhecem o potencial de transmissão; enquanto 23 % declarou desconhecer. 

Aos que responderam sim, foi perguntado um exemplo de doença, no qual apenas 25 % 

conseguiram citar uma doença entre elas as mais citadas: Bicho geográfico, giardíase e 

verminose (Tabela 6). 
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Tabela 5 - Número absoluto e porcentagem de respostas dos entrevistados sobre aspectos de 

manejo sanitário dos cães e percepção de fezes em locais públicos da cidade de Guarapuava-

PR, no julho de 2020 a março de 2021. 

  

 N % 

1. Você vermifuga seu cão?    

Sim 197 80% 

Não 49 20% 

   

 Se sim, com qual frequência?   

6 em 6 meses 67 33% 

1 vez ao ano 112 55% 

Outro 21 10% 

   

2. Você acha que as fezes dos animas   

podem transmitir alguma doença?   

Sim 189 77% 

Não 57 23% 

   

3. Quando você sai para passear com   

 seu cão você recolhe as fezes?   

Sim 156 63% 

Não 90 37% 

   

4. Você acha que as vias públicas   
 (calçadas) estão sujas com fezes de 

animais?   

Sim 125 51% 

Não 121 49% 

   

5. E os parques, estão sujos com    

fezes de animais?   

Sim 125 51% 

Não 121 49% 
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Tabela 6 – Porcentagem das doenças citadas pelos participantes da pesquisa em suas 

percepções quando questionados sobre doenças que podem ser transmitidas por meio das 

fezes. 
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6 - DISCUSSÃO 

Os resultados demonstraram um alto índice de infecção nos cães do canil municipal bem 

como nas amostras fecais recolhidas nas vias públicas no município de Guarapuava-PR, todos 

os parasitos encontrados no presente estudo possuem potencial zoonótico. A contaminação por 

fezes de cães em praças, parques e vias públicas é um problema previamente relatado no Brasil 

(BICARELLO et al., 2018; SALDANHA-ELLIAS et al., 2019), e em vários outros países 

como Itália (SIMONATO et al., 2019); Índia (UTAAKER et al., 2018); Argentina 

(ENRIQUEZ et al., 2019); Holanda e Bélgica (LEMPEREUR et al., 2020); China (FU et al., 

2019) e Estados Unidos (DUNCAN et al., 2020). Segundo Alves et al. (2016), a elevada 

prevalência de parasitos em amostras de fezes de cães evidencia o potencial risco de infecção 

dos animais e humanos, principalmente, crianças. 

O parasito mais prevalente neste estudo foi do gênero Ancylostoma spp., o mesmo 

observado por Labruna et al. (2006), os quais relataram que mesmo com as diferenças 

metodológicas entre os inquéritos parasitológicos, Ancylostoma spp. é o mais frequentemente 

encontrado parasitando cães. No canil municipal, a ocorrência de Ancylostoma spp. foi de 68%, 

mais alta quando comparada com cães que tem tutores (KATAGIRI; OLIVEIRA-SEQUEIRA, 

2008; ZANZANI et al., 2014; KHAN et al., 2019), provavelmente pelo fato que os animais 

resgatados são provenientes das ruas e, mesmo recebendo tratamento quando chegam ao canil, 

o controle se torna difícil, devido à aglomeração e ao alojamento com piso de terra e grama, 

que facilita o ciclo biológico do parasito. Animais idosos tornam-se cronicamente infectados 

e assintomáticos (SCHMIDT et al., 2016), podendo eliminar o parasito por longo tempo mesmo 

sem clínica. Outro fato recentemente relatado por Kitchen et al. (2019) é a multiresistência 

encontrada em uma cepa de A. caninum a várias drogas antiparasitárias, o que torna o controle 

da ancilostomíase mais difícil tanto em cães como em seres humanos.  

Espécies do gênero Toxocara, embora afetem principalmente animais jovens observou-

se nos animais do canil idade superior a oito meses resultado superior ao encontrado por 

Lempereur et al. (2020), que observaram prevalência de 4% ao avaliarem 239 amostras fecais 

de cães, com mais de seis meses, com tutores, na Bélgica e Holanda. é possível, que pelo fato 

dos animais deste estudo, viverem em grupos, poderiam apresentar comportamento de 

coprofagia ou predação, o que dificultaria determinar se os ovos detectados pelo método eram 

devido a um parasitismo patente ou secundária à coprofagia (LIMA et al., 2014). Com relação 

às amostras coletadas em praças e vias públicas, foram detectadas 3 % e 2 %, respectivamente, 

de positividade para Toxocara spp. A defecação dos cães em locais públicos contribui para a 
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contaminação ambiental, favorecem a transmissão zoonótica (DESPOMMIER, 2003) e 

reinfecções para outros animais (MORGAN et al., 2013). No Brasil, testes sorológicos indicam 

alta incidência de exposição à Toxocara spp. em humanos, principalmente, em crianças 

(OLIART-GUZMÁN et al., 2014; SCHOENARDIE et al., 2013). 

No canil, Trichuris spp. teve uma frequência de 21 % (16/75), condizente com achados 

de Alvarado-Esquivel et al. (2015), que encontraram 18 % (19/101) em abrigos no México. 

Entretanto, achados inferiores foram relatados por Leão et al. (2020), que observaram 5 % 

(5/113) em canis da região de Pelotas e por Félix (2015), 1% (3/200) em canis de Portugal. 

Ovos de Trichuris spp. foram encontrados nas praças, parques e vias públicas, semelhantes às 

registradas por Leite et al. (2007), 10% (38/387) em Curitiba-PR; Capuano e Rocha (2006), 15 

% (49/331) em Ribeirão Preto-SP, e Duncan et al. (2020) 7 % (25/359) em Oklahoma. A 

ingestão de ovos contendo a forma infectante de T. vulpis podem infectar humanos, 

ocasionando diarreia crônica, dor abdominal, náusea e vômito (DUNN et al., 2002) e larva 

migrans visceral (MASUDA et al., 1987).  

Giardia spp. foi o protozoário com maior ocorrência, que segundo Adam (2001), o 

principal fator que influencia a alta incidência de Giardia spp. em cães de canis é a 

contaminação das instalações, uma vez que os cistos são altamente infectantes e resistentes 

nesse ambiente. Silva e Araújo (2013), relataram que há maior ocorrência de infecção em 

ambientes menos controlados, com condições higiênico-sanitárias regulares ou deficientes. A 

superlotação de animais e contato próximo em espaços limitados facilitam a transmissão entre 

os cães (ADAM, 2001).  

Nas vias públicas a prevalência de Giardia spp. foi semelhante relatados por Prates et al. 

(2009), que encontraram 11% (9/81) em Maringá-PR; Labruna et al. (2006), 8% (8/95) em área 

urbana do município de Monte Negro e Rondônia; Santos et al. (2007), 9% (13/150) em 

Londrina-PR. De acordo com Oliveira-Sequeira et al. (2002), a frequência de Giardia spp. é 

preocupante, pois ainda que esse protozoário seja de pouca significância clínica para os cães, 

há evidências epidemiológicas que indicam que os animais desenvolvem resistência ao parasito 

devido à exposição prévia ou a maturação do sistema imunológico. Alves et al. (2005) 

afirmaram que a Giardia spp. é o protozário mais comumente encontrado em cães, visto que 

os anti-helmínticos não são capazes de eliminá-la completamente.  

Neste estudo, não foi encontrada amostras positivas para Cryptosporidium spp, Estudos 

epidemiológicos indicam que a ocorrência de Cryptosporidium spp. é diferente em vários 

países (de 0% a 52,7%) (TAVALA et al., 2017). Essa diferença depende de inúmeros fatores, 

como localização geográfica, existência de outros hospedeiros correlacionados com os cães, 
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incluindo animais domésticos como bovinos, equinos, ovinos, caprinos e suínos, protocolos de 

amostragem, uso de anti-helmínticos e técnicas de diagnósticos.  

Ovos de Cystoisospora spp., neste estudo, tiveram maior ocorrência no canil.  Em estudos 

anteriores realizados com cães domiciliados em Goiânia, Rio de Janeiro e São Paulo, foram 

identificadas frequências de 3% (4/150); 4% (22/500); 3% (3/221), respectivamente, tão baixas 

como a deste estudo (ALVES et al., 2005; BALASSIANO et al. ,2009; LEAL et al., 2015). 

Entretanto, levantamentos baseados em exame coproparasitológicos de cães realizados em 

municípios do Brasil, revelaram ocorrência de isosporíase entre 0,38% a 8,5% indicando que 

este parasito podem ser frequentes nos cães dependendo da região, (LEITE et al., 2007; 

ARRUDA et al., 2021). 

A contaminação de áreas públicas por fezes de cães é um problema comportamental e de 

saúde pública no mundo todo (SIMONATO et al., 2019). Observou-se neste trabalho que em 

Guarapuava-PR, os tutores entrevistados avaliaram que as vias públicas estão sujas com fezes 

de cães, refletindo os seus próprios comportamentos, uma vez que 37% não recolhem as fezes 

dos seus cães quando passeiam. Os dejetos desses cães são um fator preocupante, visto que 77 

% das amostras de cães resgatados analisadas foram positivas para algum parasito considerado 

zoonótico, trazendo riscos à saúde pública. 

Nas amostras coletadas em vias públicas (bairros), também encontramos um alto índice 

de amostras positivas (41%). Em uma pesquisa realizado por Riffert et al. (2020), no município 

de Guarapuava, constatou-se que 23% (158/695) dos cães domiciliados têm acesso à rua sem 

supervisão do tutor e, quando questionados sobre a presença de cães errantes, 84% dos 

entrevistados afirmaram observar mais de cinco cães circulando nas vias públicas dos bairros. 

Logo, fezes contaminadas podem ser tanto provenientes de cães errantes que circulam por esses 

locais, tutores que não recolhem as fezes e também dos cães semi-domiciliados, visto que esses 

também têm livre acesso à rua.  

Os bairros selecionados nesse trabalho apresentaram maior taxa de população canina 

domiciliada no município, conforme trabalho de Riffert et al. (2020) o que justificaria o alto 

índice encontrado nesta pesquisa. Ainda que os tutores façam o uso de antiparasitário em seus 

animais, o contato com o ambiente externo juntamente com a presença de cães errantes, 

contribuem para a contaminação entre animais e ambiente.  
A pesquisa realizada com tutores revelou que ainda há falta de informação sobre a 

importância das fezes dos cães na saúde animal e humana, assim como o manejo sanitário 

correto, pois muitos não administram anti-helmíntico em seus animais e não recolhem as fezes 

dos seus cães quando saem para passear, dado importante visto que esse comportamento 
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propicia a contaminação ambiental, favorecendo a transmissão zoonótica e reinfecções para 

outros animais. Ainda que grande parte dos tutores administram anti-helmíntico em seus cães, 

muitos compram vermífugos sem a recomendação de um veterinário, podendo gerar problemas 

como administração com intervalo de tempo incorreto, subdosagens e resistência, a maioria 

dos tutores neste estudo administram vermífugos apenas uma vez ao ano (ZIELKE et al., 2018).  

Quando questionados se as fezes podem transmitir doenças, a maioria dos tutores 

afirmaram que sim, porém, quando questionados sobre quais doenças podem ser transmitidas, 

muitos responderam erroneamente leptospirose, cinomose e raiva, indicando que ainda há 

pouco conhecimento do tutor sobre doenças transmitidas pelas fezes dos animais ao ser 

humano. Em um estudo realizado em Recife-PE por Lima (2008), somente 18 % de 149 

entrevistados afirmaram que as fezes podem transmitir doenças. Farias (2019) relata que 44 % 

de 85 entrevistados desconhecem a existência de helmintoses.  

Palmer et al. (2010) verificaram que embora os veterinários recomendassem a 

administração profilática regular de anti-helmínticos ao longo dos anos, poucos discutiam com 

seus clientes sobre o potencial zoonótico dos parasitos em animais de companhia. O papel dos 

veterinários na educação dos proprietários é fundamental, uma vez que cidadãos desconhecem 

o risco para a saúde relacionado à contaminação fecal canina de áreas públicas. Dessa forma, 

é importante o estabelecimento de programas multidisciplinares de informação e educação 

envolvendo médicos, veterinários e administração pública com intuito de reduzir a poluição 

ambiental e educar os cidadãos sobre a prevenção correta de parasitos zoonóticos 

(SIMONATO et al., 2020). 
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7 – CONCLUSÃO 

O presente estudo demonstrou a presença de ovos e cistos de enteroparasitos em fezes de 

cães, evidenciando que locais públicos de Guarapuava-PR podem ser importantes na 

contaminação ambiental e transmissão de parasitos zoonóticos.  

As entrevistas com tutores de cães constataram a falta de manejo sanitário correto, 

comportamentos que favorecem a contaminação ambiental e desconhecimento da importância 

das fezes dos animais na saúde pública, dados que alertam para a necessidade de ações 

educativas e implementação de políticas públicas. 
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ANEXO 1 

Questionário 

Sexo:                       Idade:                   Profissão:                            

Parque:                                                       

  

1.   Você vermífuga seu cão? 

(   ) Sim                                            (  ) Não 

Se sim, com qual frequência? 

(        ) 1 x/ano               (   ) 6 em 6 meses             Outros: 

.............................. 

2.   Você acha que as fezes dos animais podem transmitir alguma doença? 

(        ) Sim                                             (   ) Não 

Se sim, sabe o nome de alguma doença? 

  

3.   Quando você sai para passear com seu cão você recolhe as fezes? 

(        ) todas as vezes                (        ) nem todas as vezes           (     ) não recolhe 

4.   Você acha que as vias públicas (calçadas) estão sujas com fezes de animais? 

(  ) Sim                            (   ) Não                 (   ) Não reparo 

5.   E nos parques, estão sujas com fezes de animais? 

(        ) Sim                                 (   ) Não                (   ) Não reparo  
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ANEXO 2 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
                      
Prezado(a) Colaborador(a),  
 
      Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa Ocorrência de enteroparasitos zoonóticos 
em amostras de fezes de cães do canil municipal e vias públicas, e percepção dos tutores de 
cães sobre risco à saúde pública no município de Guarapuava-PR, sob a responsabilidade de Karine 
Cristine Almeida e Margarete Kimie Falbo, que irão detectar a presença de parasitos zoonóticos em parques 
na cidade de Guarapuava/PR, com a finalidade de identificar a prevalência e a percepção do público sobre a 
importância do risco de saúde pública, a fim de planejar ações efetivas de controle destas zoonoses e 
conscientização do público. 
 O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO. 

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO  
emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

Número do parecer: 4.360.108 

       
1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você responderá a um questionário com 
5 perguntas, a ser preenchido pelo entrevistador. As perguntas são acerca do manejo sanitário do seu cão e a 
sua percepção sobre o assunto. A entrevista terá duração aproximada de 15 minutos. Lembramos que a sua 
participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer participar, e pode desistir, em qualquer 
momento, mesmo após ter iniciado a entrevista sem nenhum prejuízo para você. Em caso do entrevistado for 
analfabeto, a autorização da participação será por meio de impressão datiloscópica (digital do 
participante) e o presente documento será lido em voz alta para o entrevistado. 
2. RISCOS E DESCONFORTOS: O procedimento utilizado será em forma de perguntas (questionário) as 
quais poderão trazer algum desconforto como constrangimento. O tipo de procedimento apresenta riscos 
mínimos, principalmente constrangimento. Assim, se você se sentir constrangido ao responder as perguntas 
poderá parar em qualquer momento, de forma temporária ou se preferir poderá desistir de participar da 
pesquisa. A pesquisadora se responsabilizará por prestar atendimento/assistência integral, imediata e gratuita 
aos participantes, em função dos riscos descritos. Os participantes da pesquisa que vierem a sofrer 
qualquer tipo de dano resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, têm direito à indenização, por parte do pesquisador, do 
patrocinador e das instituições envolvidas nas diferentes fases da pesquisa. 
3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de contribuir para o estabelecimento 
de ações que possibilitem o controle zoonótico de forma mais efetiva, e a médio e longo prazo, haja uma 
diminuição de fezes de cães em ambientes públicos e maior conscientização de tutores diante ao que são 
zoonoses e o impacto sobre a saúde pública.  
4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou que sejam conseguidas 
pelo questionário serão utilizadas somente para esta pesquisa. Suas respostas e dados pessoais ficarão em 
segredo e o seu nome não aparecerá em lugar nenhum dos questionários, nem quando os resultados forem 
apresentados.  
5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos utilizados na 
mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável.  
Nome do pesquisador responsável: Karine Cristine Almeida e Margarete Kimie Falbo 
Endereço: Rua América Central, nº 142 – Santana – Guarapuava/PR 
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Telefone para contato: (42) 99968-2776 e (42) 99967-1733 
Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 
6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, não receberá 
nenhuma compensação financeira. 
7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em participar deverá 
preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-Esclarecido que se segue, em duas vias, sendo que uma 
via ficará com você.  
 ==================================================================== 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
 
       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr.(a)__________________________, 
portador(a) da cédula de identidade _____________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, 
teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas pelos 
pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não restando quaisquer 
dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em 
participar voluntariamente desta pesquisa.  
E, por estar de acordo, assina o presente termo. 
 
Guarapuava, _______ de ________________ de _____. 
 

______________________________ 
Assinatura do participante / Ou Representante legal 

 
    _______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
 

_______________________________ 
Assinatura do Acadêmico (quando for o caso) 

 
 

==================================================================== 

 
CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 
       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr.(a)__________________________, 
portador(a) da cédula de identidade _____________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, 
teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas pelos 
pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não restando quaisquer 
dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em 
participar voluntariamente desta pesquisa.  
E, por estar de acordo, assina o presente termo. 
 
Guarapuava, _______ de ________________ de _____. 
 

______________________________ 
Assinatura do participante / Ou Representante legal 

 
    _______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
 

_______________________________ 
Assinatura do Acadêmico (quando for o caso) 


