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Resumo: O objetivo desse trabalho é fazer uma análise qualitativa da eficácia do tratamento de um 

animal sem raça definida (SRD) de 700g que foi encontrado na rua e adotado e foi diagnosticado com 

Cystoisospora e de Dypilidium caninum, com Sulfadimetoxina e Dimetridazol, e Praziquantel e Pamoato 

de Pirantel respectivamente. O animal foi diagnosticado com esses parasitos pelo método de Wyllis e 

exame macroscópico visual, respectivamente. Os 2 medicamentos foram administrados por 5 dias e após 

esse período o animal foi submetido aos testes novamente. Os testes que antes se apresentaram positivos, 

agora se mostraram negativos. Há também variáveis quanto à melhora do quadro clinico geral do animal 

que devem ser levadas em consideração.  
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CASE REPORT: TREATMENT OF CYSTOISOSPORA SP. AND DYPILIDIUM CANINUM IN A 

CAT WITH NO RACE DEFINED 

 

Abstract: The objective of this work is to make a qualitative analysis of the efficacy of treatment of a 

700g no race defined (NRD) that was found on the street and adopted and was diagnosed with 

Cystoisospora and Dypilidium caninum and treated with Sulfadimetoxina and Dimetridazol, and 

Praziquantel and Pirantel Pamoate respectively. The animal was diagnosed with these parasites by the 

Wyllis method and visual macroscopic examination, respectively. The 2 drugs were administered for 5 

days and after that period the animal was retested. The tests that were previously positive were now 

negative. There are also variables regarding the improvement of the general clinical picture of the animal 

that should be taken into account. 
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Introdução 

O gênero é pertencente ao Filo Protozoa, Subfilo Apicomplexa, Classe Coccidia e Família Eimeriidae 

(PAIVA, 1996; FORTES, 2004). A contaminação do meio ambiente se dá pela eliminação de oocisto, não 

esporulado, juntamente com as fezes de um hospedeiro infectado. 

Dipylidium caninum parasita o intestino delgado de cães e gatos. Possui distribuição cosmopolita. A 

infecção é mais comum por ingestão acidental de pulgas infectadas, podendo provocar quadro clínico 

abdominal brando e prurido anal (Lloyd, 1998). As proglotes grávidas são eliminadas junto com as fezes 

ou saem ativamente pelo ânus. Também as cápsulas ovígeras podem ser eliminadas com as fezes. Os ovos 

são libertados pela desintegração das cápsulas e são ingeridos por larvas de pulgas – Ctenocephalides 

felis, C. canis e Pulex irritans ou por piolhos mastigadores – Trichodectes canis. No interior das pulgas e 

dos piolhos, desenvolvem-se larvas cisticercóides e o cão ou gato se infectam ao ingerirem as pulgas ou 

piolhos com as larvas. No intestino delgado as larvas cisticercóides se liberam e alcançam a maturidade 

em duas a três semanas (FREITAS, 1997). 

O objetivo foi usar tratamentos comerciais no animal diagnosticado com as enfermidades a fim de se 

obter um resultado parasitológico negativo. 

 

Materiais e Métodos 

Diagnóstico 

Para o diagnóstico de Cystoisospora sp. foi utilizado o Método de Willis, que consiste em um método de 

diagnóstico através da visualização do oocisto na microscopia. Para se executar esse método as fezes do 

animal são misturadas em solução salina saturada, utilizando-se um recipiente de vidro, até que se forme 



um menisco, sem extravasar o conteúdo do recipiente. Após isso é colocada umalamínula sobra o 

recipiente, durante 15 minutos. após esse período, a lamínula é retirada e colocada sobre uma lâmina de 

microscopia e depois é examinada no microscópio.  

É importante frisar que em pequenos animais é feito um diagnóstico qualitativo, mas não quantitativo. 

Para o diagnóstico de Dypilidium caninum, o diagnóstico é visual, pois seguindo o ciclo do parasito, 

proglotes do parasito são eliminadas nas fezes e podem ser vistas macroscopicamente.     

 

Tratamento 

Para o tratamento de Cystoisospora sp. foi administrado ao animal o medicamento de nome comercial 

Giacoccide® 170mg (que possui como princípios ativo Dimetridazol e Sulfadimetoxina), 1comprimido, a 

cada 12 horas (1 comprimido/kilo), por 5 dias. Para o tratamento de Dypilidium caninum foi utilizado o 

medicamento de nome comercial Chemital GATOS® 330mg (que possui Praziquantel e Pamoato de 

Pirantel como princípios ativos) aplicado em dose única (1comprimido/4 kilos) 

Juntamente com os tratamentos para estes dois parasitos, o animal foi submetido à uma alimentação 

balanceada e mais assertiva, em comparação a qual recebia previamente ao tratamento. 

 

Resultados e Discussão 

Para ambos os testes em que o animal tinha apresentado resultado positivo (positivo para Cystoisospora 

sp. pelo método de Wyllis e para Dypilidium caninum por diagnóstico macroscópico visual), uma semana 

após o tratamento, o animal não apresentava mais os oocistos e proglotes, nos mesmos testes, 

respectivamente. A não apresentação dessas formas citadas não garante que o animal esteja livre desses 

parasitos, mas, apenas que a infestação parasitária diminuiu. O animal, desde o diagnóstico inicial até a 

data em que os testes foram feitos novamente apresentou um ganho de peso considerável, 700g para 

1,200kg em 4 semanas, o que mostra também que o estado físico do animal (e provavelmente sua 

imunidade também) melhoraram de forma exacerbada.  

 

 

Conclusões 

A eficácia dos princípios ativos Dimetridazol e Sulfadimetoxina (Giacoccide®) e Praziquantel e Pamoato 

de Pirantel (Chemital GATOS®) ainda não é muito estudada em felinos e após esse experimento também 

não se pode comprová-la definitivamente. Isto pois, o N amostral e os fatores que podem ter influenciado 

na cura do paciente (alimentação, cuidados) trazem uma imprecisão ao estudo. A não observação do 

parasito nas fezes do animal pode ter sido tanto um efeito relativo à medicação utilizada quanto um 

processo de “cura espontânea” do organismo. 
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