Giardíase Canina

A

giardíase
é
uma doença
causada pelo
protozoário denominado Giardia lamblia.
É uma doença que
acomete o trato intestinal de animais domésticos, silvestres, inclusive
o próprio homem, sendo considerada uma
zoonose pela
organização mundial de saúde
– OMS desde 1979.
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eliminados pelas fezes
de outros animais infectados, que contaminam o ambiente, a água e os
alimentos.
Estes cistos são muito resistentes ao ambiente e a
maioria dos desinfetantes conhecidos.
A infecção por G. lamblia é comum nas cidades
e apresenta altos índices de prevalência em
todo mundo, podendo causar sinais clínicos de
moderado a severo em animais imunossuprimidos,
jovens e desnutridos ou, apresentar-se de forma
assintomática em animais adultos, que funcionam
como portadores assintomáticos, contribuindo para
perpetuação da infecção no ambiente.
Atualmente temos encontrado uma grande quantidade de cães com este parasito em Maceió, adquiridos ao nascer ou em pontos de grande
visitação
de animais, como as praças e os canteiros públicos.
Por ser um protozoário resistente, além do tratamento parenteral a base de diversos quimioterápicos, o uso da vacina específica reforça o sistema
imunológico, constituindo-se num importante oadjuvante do tratamento e/ou profilaxia.
“A giardíase promove atrofia das vilosidades e das

microvilosidades intestinais resultando em má digestão e absorção de alimentos. [...] Os animais vão
apresentar diferentes manifestações clinicas, indo
de casos assintomáticos e sintomáticos que podem
ser persistente, intermitente ou autolimitante. [...]
Em cães, os sintomas normalmente
observados
são: fezes pastosas à
aquosas com odor fétido,
em grandes volumes, com esteatorréia (presença
de gordura nas fezes) e flatulência, geralmente sem
muco ou sangue; [...] dor abdominal, desidratação e
perda de peso também são observados”. (TECSA,
2019)
O diagnóstico é relativamente simples e a técnica
mais utilizada na Kennel Veterinária é o parasitológico denominado: Método de FAUST.
Nós recomendamos que os proprietários de
cães façam exames parasitológicos periódicos
que são mais importantes que as vermifugações
aleatórias, muitas vezes por indicações de balconistas e quase sempre desnecessárias.
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