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Introdução
As bactérias mais comumente incriminadas na diarréia canina são Clostridium perfringens, Clostridium
difficile, Campylobacter spp., Escherichia coli patogênica e Salmonella spp. (CAVE et al, 2002; MARKS &
Kather, 2003).
O gênero Campylobacter possui bactérias consideradas patogênicas.
Segundo Moreno et al (1993), o C. jejuni é mais observado nas amostras fecais de cães. Entretanto,
Sandberg et al (2002) relataram uma maior incidência de C. upsaliensis.
Considerando a importância na saúde pública quanto ao Campylobacter , muitas pesquisas estão sendo
realizadas para avaliar a incidencia deste agente em amostras fecais de cães, além de pesquisar a relacao
entre a presença do agente e o sinal clínico diarréia, como também descobrir as características que
identificam o cão com maior possibilidade de ser infectado.
Objetivo
OBJETIVO GERAL:
-Pesquisar em amostras fecais de cães a presença de Campylobacter spp.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-Pesquisar se há relação entre diarréia e a presença de Campylobacter spp. Nas fezes de cães;
-Pesquisar os fatores de risco (idade e sexo) ou conseqüências clínicas relacionadas à presença de
Campylobacter spp. nas amostras fecais.
Metodologia
As amostras fecais não diarréicas foram obtidas dos cães aparentemente sadios e pertencentes ao canil
da UNOPAR, enquanto que as amostras diarréicas foram provenientes dos cães atendidos na rotina do
Hospital Veterinário (HV) da UNOPAR, o período de coleta ocorreu nos meses de agosto e setembro.
As amostras foram armazenadas no Centro de apoio diagnóstico Veterinário da UNOPAR,
especificamente aos Laboratório de Microbiologia. De acordo com a metodologia utilizada pelo laboratório
executou-se cultura e prova bioquímicas para identificação do enteropatógeno.
As amostras sangüíneas foram enviadas ao Laboratório de Análises Clínicas da mesma instituição onde
realizou-se hemograma e dosagem da proteína plasmática total.
Animais com anemia e hipoprotinemia foram considerados quando os valores eram iguais ou inferiores a
40% e 7,4 mg/dl, respectivamente. A análise estatística foi realizada através do programa estatístico
(software) Epi info, 6,04/CDC ¿ (Atlanta).
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Resultado
Foram avaliadas 14 amostras fecais (sete diarréicas e sete não diarréicas). Somente um dos cães
(14,3%) com diarréia apresentou amostra fecal positiva para Campylobacter spp. (cepa termotolerante,
movem, gram negativa e catalase negativa). Enquanto que, 100% dos cães sem diarréia foram negativos
para a pesquisa do Campylobacter spp. nas fezes.
Não houve associação significativa entre a presença de Campylobacter spp. nas fezes dos cães e a
ocorrência de diarréia.
Não houve diferença significativa entre a presenca de Campylobacter spp. nas fezes de cães e as
variáveis estudadas com: idade, sexo, anemia (hematócrito &#61603; 40%) e hipoproteinemia (PPT
&#61603; 7,4 ml/dl). Diferença significativa foi observada entre a presenca de diarréia e hiperproteinemia
(p &#61603; 0,05; IC: 95%).

Conclusão
Cães infectados podem ser assintomáticos e talvez só venham a manifestar diarréia frente a situações
de infecções intercorrentes ou em outra condição em que o Camnpylobacter se comporte como oprtunista.
Assim, o isolamento de Campylobacter spp. nas fezes de cães saudáveis ou doentes não é suficiente
para incriminá-lo como agente responsável pela diarréia.
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