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RESUMO: Este estudo objetivou executar o controle parasitário em cães 

militares e tratamento intensivo para manutenção da performance 

sanitária. Amostras fecais foram coletadas do plantel de 20 cães do 3° 

Batalhão da Polícia do Exército Brasileiro, em Porto Alegre, Rio Grande 

do Sul no ano de 2015. O diagnóstico se baseou em três técnicas 

coprológicas. Foram diagnosticados os gêneros Ancylostoma, Toxocara, 

Trichuris, Giardia e Cystoisospora, com maior ocorrência para 

Ancylostoma e Trichuris. Ressalta-se a importância do diagnóstico 

parasitológico e tratamento dos cães, embora o controle de re-infecções 

é difícil pelas múltiplas missões executadas fora do quartel, sendo uma 

variável que dificulta a excelência do protocolo antiparasitário. 
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PARASITOLOGICAL MONITORING IN DOGS OF 3rd BATTALION 

ARMY POLICE, PORTO ALEGRE, RS 

 

ABSTRACT: This study aimed to perform the parasitic control in military 

dogs and intensive care to maintain the health performance. Fecal 

samples were collected from the squad of 20 dogs of the 3rd Battalion of 

the Brazilian Army Police in Porto Alegre, Rio Grande do Sul state in 
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2015. The diagnosis was based on three coprological techniques. The 

genders diagnosed were Ancylostoma, Toxocara, Trichuris, Giardia and 

Cystoisospora with greater occurrence for hookworm and whipworm. It 

emphasizes the importance of parasitological diagnosis and treatment of 

dogs, although the control of re-infection is difficult by the multiple 

missions performed outside the barracks, being a variable that 

complicates the excellence of antiparasitic protocol. 
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INTRODUÇÃO 

Cães de guerra adestrados fazem parte da força tarefa de unidades 

militares dando suporte para trabalhos peculiares à Polícia do Exército, 

como busca, apreensão de  drogas e explosivos, proteção e segurança 

de ambientes públicos e operações de controle de distúrbios. As 

doenças parasitárias são cosmopolitas, de prevalência variada, 

dependendo da espécie de parasito e de variáveis epidemiológicas. 

Causam morbidade e mortalidade em animais e humanos e tem 

relevância em saúde pública. A eliminação de ovos e cistos/oocistos nas 

fezes, que permanecem viáveis por longos períodos no meio ambiente, 

poderá incorrer em infecções em outros animais e pessoas. Este estudo 

objetivou executar o controle de parasitos intestinais e tratamento 

intensivo para manutenção da melhor performance sanitária. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Um total de 20 cães adultos, das raças Pastor Alemão, Pastor Belga 

Malinois, Rottweiler e Labrador, pertencentes ao plantel do 3o Batalhão 

de Polícia do Exército, Porto Alegre, RS foram monitorados por exames 

coprológicos entre os meses de fevereiro a julho de 2015. A desinfecção 

do canil e a retirada das fezes são diárias, os cães utilizam boxes 
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individuais e são alimentados com ração comercial. As amostras fecais 

foram processadas pelos métodos de flutuação em solução saturada de 

cloreto de sódio, sedimentação espontânea e centrífugo-flutuação com 

solução de sulfato de zinco a 33% (Hoffmann, 1987).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram identificados ovos de helmintos dos gêneros Ancylostoma, 

Trichuris e Toxocara e os protozoários dos gêneros Cystoisospora e 

Giardia. Ancylostoma spp. e Trichuris sp. foram os mais frequentes.  O 

primeiro monitoramento parasitológico mostrou positividade de 70%. Os 

exames parasitológicos com resultado positivo impuseram 

desverminação imediata. Após o tratamento, houve redução para 25% e 

no mês seguinte todos os exames foram negativos, entretanto em junho 

e julho 25% dos cães se re-infectaram e ocorreu porque os cães 

frequentam ambientes externos ao quartel, facilitando a interação com 

fontes de infecção; é o caso de um cão que apresentou isosporose após 

uma competição no estado de São Paulo. A relevância deste estudo diz 

respeito à resistência individual, caso de três cães saudáveis em todas 

as avaliações coprológicas, ao tratamento da isosporose e da giardíase, 

que exigem princípios ativos distintos, ressaltando a importância do 

diagnóstico de protozoários, da conduta terapêutica correta e do manejo 

sanitário, pela longevidade de cistos/oocistos no ambiente. Conclui-se 

que variáveis epidemiológicas dificultam a excelência de protocolos 

antiparasitários.  
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