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RESUMO 

A giardíase, doença causada pelo protozoário Giardia duodenalis, é comum nos 

animais, incluindo o homem, sendo considerada uma zoonose ocasional, já que 

existem vários genótipos específicos. Diarreia autolimitante é a manifestação 

mais comum, mas alguns casos podem evoluir para síndrome de má absorção 

e até óbito. O tratamento pode ser realizado por meio de diferentes fármacos 

giardicidas como o metronidazol, o secnidazol e o fenbendazol, contudo, 

possivelmente existem particularidades quanto a ambiência e ao agente que 

justificam a eventual ineficiência terapêutica, fato que demanda investigação de 

alternativas farmacológicas. A nitazoxanida é um antiparasitário de amplo 

espectro muito empregado nos diferentes parasitismos dos humanos e pouco 

utilizada em medicina veterinária. Por essa razão, o presente estudo testou a 

eficácia de nitazoxanida em dose única no tratamento da giardíase em cães. 

Após diagnóstico por exames coproparasitológicos, cinquenta cães com 

giardíase naturalmente adquirida foram divididos em 2 grupos, vinte e cinco 

animais tratados com fenbendazol (grupo FBZ, 50 mg/kg ao dia por 3 dias) e 

vinte e cinco animais tratados com nitazoxanida (grupo NTZ, dose única com 50 

mg/kg). Os cães do grupo NTZ realizaram exames para análise das funções 

renal e hepática, antes e depois da terapia. Não foram notadas alterações 

consistentes com toxicidade hepática ou renal nos exames laboratoriais, embora 

efeitos colaterais discretos tenham sido exibidos em alguns pacientes. A eficácia 

da nitazoxanida, de acordo com aspectos clínicos e laboratoriais foi semelhante 

ao fenbendazol, com poucos efeitos colaterais que comprometam seu uso. 

Baseado nesses resultados, observou-se que a nitazoxanida em dose única foi 

eficaz no tratamento de giardíase, como uma alternativa segura contra a infecção 

de cães com Giardia sp, incluindo casos refratários a outros tratamentos. 

Palavras-chave: Giardia, terapia giardicida, cães, zoonose. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Giardiasis is a common disease in animals and can eventually infect human 

beings, which means it represents an occasional zoonosis caused by Giardia 

duodenalis. Diarrhea is the most common symptom, and it is often self-resolved, 

although in some cases, it can evolve to malabsorption syndrome and death. The 

treatment can be with different drugs, such as: metronidazole, secnidazole and 

Fenbendazole, but there are possible differences regarding the environment and 

the causing agent that can lead to an inefficacy, which requires a further 

investigation on alternative solutions. Nitazoxanide is a broad-spectrum 

antiparasitic drug frequently used for parasitic disease in humans, but rarely used 

in Veterinary Medicine. Fifty dogs with naturally acquired giardiasis were 

diagnosed through fecal examination were divided in two groups: twenty-five 

dogs were treated with Fenbendazole (FBZ) and the other 25 with nitazoxanide 

(NTZ). The dogs from the NTZ group had hepatic and kidney functions analyzed 

through bloodwork before and after the treatment with nitazoxanide and no 

significant alterations due to a potential toxicity were noted, even though there 

were some mild side effects in a few individuals. The efficacy of nitazoxanide 

following clinical and laboratorial aspects was similar to Fenbendazole's, with 

mild side effects which does not compromise its use. Based on these results, this 

study recommends nitazoxanide in the dosage of 50mg/kg in a single dose as a 

safe treatment for giardiasis and a valid alternative against Giardia duodenalis' 

infection, including in cases already involved in different diseases. 

 

Key words: Giardia, giardiasis therapeutic, dogs, zoonosis 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

A giardíase é uma doença parasitária de distribuição mundial causada 

pelo protozoário flagelado Giardia (ARRUDA et al., 2008; CAVALINI E ZOPPA, 

2011; LENZI, 2013; LEUNG et al., 2019). Os protozoários conhecidos como 

causadores da giardíase são eucariotas, pertencentes ao reino Protista e sub-

reino Protozoa, e dentro desse, o gênero Giardia está alocado no filo 

Sarcomastigophora. A espécie descrita em mamíferos é conhecida como G. 

duodenalis, ou G. lamblia ou G. intestinalis. Vale lembrar que além desta espécie 

que acomete animais domésticos e humanos, são aceitas mais sete espécies de 

Giardia que podem acometer marsupiais, animais aquáticos, aves, roedores e 

mamíferos selvagens (MA’AYEH et al., 2017; MORAES et al., 2019; RYAN et al., 

2019).  

Giardia sp. é o protozoário intestinal mais isolado em mamíferos em todo o 

mundo. Giardia intestinalis possui 8 genótipos designados de A à H, 

geneticamente distintos, porém com a mesma morfologia. Os genótipos isolados 

de cães geralmente pertencem ao C ou D, no entanto, os genótipos A e B são 

encontrados simultaneamente em pessoas e cães (SALEH et al., 2016). Há 

estudos brasileiros que encontraram maior ou menor tendência a certos 

genótipos de Giardia sp. em diferentes biomas brasileiros e mesmo dentro do 

mesmo genótipo existe a possibilidade de particularidades filogenéticos. A 

prevalência de giardíase pode sofrer muitas variações a depender da 

metodologia utilizada, da ambiência relacionada e do perfil destes animais, mas 

sugere-se que a giardíase esteja presente entre 10 e 60% dos cães no Brasil 

(ARRUDA, et al., 2008; ZATERKA, 2016; TAYLOR et al., 2017; RYAN and 

ZAHEDI, 2019; SAGHAUG et al., 2019; TREVISAN, et al., 2020; CAPEWELL et 

al., 2021). 

A transmissão oro-fecal está associada à ingestão de água e de alimentos 

contaminados com cistos de Giardia, portanto, as condições sanitárias estão 

diretamente relacionadas com a doença. É uma zoonose de importância global 

com altos índices de prevalência em países tropicais e em desenvolvimento 

(DESTRO et al., 2019). 
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O protozoário possui duas formas morfológicas: os cistos e os trofozoítos. Os 

cistos correspondem a forma infectante ou de resistência, pois são eliminados 

pelas fezes de indivíduos infectados e podem perdurar viáveis por semanas a 

meses dependendo das condições ambientais. São arredondados, com dois ou 

quatro núcleos, dotados de espessa parede celular que lhes confere resistência 

ambiental e são imóveis. A ingestão destes cistos por um animal através de água 

ou alimento contaminados permite que essas estruturas ovaladas se 

transformem em trofozoítos no duodeno, sendo sua forma ativa e passível de 

colonização intestinal. O número de cistos necessários para determinar a 

condição clínica e de sua intensidade depende das particularidades antigênicas 

do parasito e do estado imunológico do hospedeiro. Após a ingestão dos cistos, 

no intestino delgado ocorre a liberação de 2 trofozoítos, que iniciam o ciclo 

evolutivo dentro do hospedeiro ZATERKA, 2016; NUNES et al., 2018; DESTRO 

et al., 2019; LEUNG et al., 2019; MORAES et al., 2019).  

Os trofozoítos têm cerca de 20 µm de comprimento e 10 µm de largura, 

podendo apresentar variações para mais ou para menos, formato afilado 

piriforme, possuem dois núcleos e são móveis, graças aos oito flagelos dispostos 

aos pares. Eles correspondem a forma reprodutiva do agente pois se multiplicam 

assexuadamente no intestino delgado (bipartição ou fissão binária) e aderem a 

mucosa duodenal pois são munidos de dois discos de adesão de modo a garantir 

a instalação da doença. Raramente são eliminados junto as fezes, exceto em 

casos de infecção muito vigorosa e com altas taxas de multiplicação intestinal 

associadas a muitos episódios diarreicos (ZATERKA, 2016; NUNES et al., 2018; 

DESTRO et al., 2019; LEUNG et al., 2019; MORAES et al., 2019; TREVISAN et 

al., 2020). O período de incubação pode variar de 3 a 10 dias a partir da ingestão 

dos cistos (LENZI, 2013; TAYLOR et al., 2017; COELHO, 2020). 

As proteínas da superfície dos trofozoítos são periodicamente alteradas 

como mecanismo de evasão da resposta imune, garantindo a cronicidade do 

patógeno no microambiente intestinal, que associada a liberação de toxinas 

pelos trofozoítos, determinam lesões teciduais que alteraram a estrutura das 

microvilosidades, tornando-as mais curtas, ulceradas e distorcidas (CIMERMAN, 

2003; NUNES et al., 2018; DESTRO et al., 2019; MORAES et al., 2019; RYAN 

et al., 2019; SAGHAUNG et al., 2019; CAPEWELL et al., 2021). A fibrose é uma 
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consequência da inflamação crônica causada pela giardíase e isso pode 

ocasionar síndrome de má absorção nutricional (perda de função do intestino 

delgado). 

A principal manifestação clínica é a diarreia que poderá ser branda ou intensa 

e, em casos específicos, a situação pode se agravar para doença crônica com 

síndrome de má absorção intestinal (lesões permanentes no intestino delgado) 

e consequente caquexia. Outros achados clínicos podem ser verificados, como: 

prostração e letargia, náusea e vômitos, pelagem desvitalizada, falha de 

crescimento (filhotes), deficiências reprodutivas (matrizes e padreadores), dor 

abdominal, dentre outros (LENZI, 2013; DESTRO et al., 2019; CAPEWELLet al., 

2021). Achados laboratoriais inespecíficos podem estar presentes em alguns 

casos de giardíase, como: anemia, eosinofilia e monocitose. Ainda acerca destes 

achados séricos, é possível que exista hipocobalaminemia, hipoalbuminemia e 

hipocalcemia em pacientes gravemente acometidos (quadros crônicos) 

evidenciando redução destes indicadores da absorção intestinal (ZATERKA, 

2016; ANDRADE, et al., 2010; BELÃO, 2017; TAYLOR et al., 2017; LEUNG et 

al., 2019; RYAN e ZAHEDI, 2019; COELHO, 2020; TREVISAN et al., 2020). 

O diagnóstico inicia-se com histórico e dos achados clínicos sugestivos, mas 

é confirmado pelo exame coproparasitológico, que pode ser feito pela 

microscopia direta, método de centrífugo-flutuação de Faust ou a detecção de 

antígenos parasitários pela técnica de ELISA fecal. O seu potencial zoonótico 

justifica a necessidade e a importância do tratamento de animais positivos para 

a infecção, sendo estes sintomáticos ou não (ZATERKA, 2016; ANDRADE, et 

al., 2010; BELÃO, 2017; TAYLOR et al., 2017; LEUNG et al., 2019; RYAN and 

ZAHEDI, 2019; COELHO, 2020; TREVISAN et al., 2020). 

Acredita-se no potencial de variabilidade genética entre linhagens de Giardia 

sp. e isto poderia justificar – dentre outras variáveis – maior patogenicidade, 

maior virulência e consequente dificuldade terapêutica exibida em alguns 

quadros de giardíase animal e humana. Mas apesar de ser um protozoário de 

ocorrência mundial e de acometer homens e animais, existem poucos estudos 

que exploram genotipicamente este patógeno e que correlacione estas 

informações com a epidemiologia e com a clínica. Seu sequenciamento genético 



11 

 

é relativamente recente e data de 2016 (CIMERMAN, 2003; NUNES et al., 2018; 

ORTEGA-PIERRES et al., 2018; DESTRO et al., 2019; MORAES et al., 2019; 

RYAN et al., 2019; SAGHAUNG et al., 2019; TREVISAN et al., 2020; 

CAPEWELL et al., 2021). 

O manejo adequado é de suma importância para o controle da doença, nota-

se que falhas de manejo ambiental são verificadas em criações de animais de 

companhia e de produção que exibem surtos recorrentes de giardíase. A 

qualidade da água, a armazenagem e qualidade do alimento oferecido ao animal 

assim como o cuidado com seu estado imunológico e bem estar dos animais são 

condições que impactam na ocorrência da infecção bem como no tratamento. 

No entanto, sabe-se que não apenas as condições higiênico-sanitárias e nem 

mesmo da escolha de adequada terapia podem garantir o fim da infecção, pois 

existem particularidades – inclusive genéticas (mutações) – relacionadas ao 

protozoário que podem comprometer a remissão da doença (TANGTRONGSUP 

E SCORZA, 2010; LENZI, 2013; ZATERKA, 2016; BELÃO, 2017). 

Este enteropatógeno possui aspectos morfológicos peculiares, mas apesar 

da grande relevância em saúde pública e em medicina veterinária, ainda se sabe 

pouco acerca de seus aspectos genéticos e o impacto dos mesmos sobre a 

epidemiologia da doença. Recentemente, houve a descrição de algumas 

propriedades antigênicas de proteínas do metabolismo do parasita que 

possivelmente servem-lhe de fatores de virulência e de mecanismo para evasão 

do sistema imune. Acredita-se ainda que a diversidade de genes antigênicos 

entre as populações de Giardia sp. pode estar diretamente relacionado com a 

resistência a medicamentos antiparasitários (ARRUDA, et al., 2008; ZATERKA, 

2016; TAYLOR et al., 2017; RYAN and ZAHEDI, 2019; SAGHAUG et al., 2019; 

TREVISAN, et al., 2020; CAPEWELL et al., 2021). 

O homem figura como um reservatório ocasional, contudo, são comuns 

infecções em animais domésticos e silvestres (COELHO, 2020; NASCIMENTO, 

2009; LENZI, 2013). Nesse contexto, o entendimento sobre as transmissões 

inter e intraespécie, há estudos brasileiros que apontam pouca correlação entre 

a idade, a raça e o convívio com outros cães para maior ocorrência de giardíase, 

sendo resultados parcialmente paradoxais em relação a muitos outros que a 
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princípio apontam maior predisposição a infecção entre os cães e gatos jovens 

(filhotes) e submetidos ao convívio com contatantes (ARRUDA, et al., 2008; 

ZATERKA, 2016; TAYLOR et al., 2017; ORTEGA-PIERRES, et al., 2018; RYAN 

and ZAHEDI, 2019; SAGHAUG et al., 2019; TREVISAN, et al., 2020; 

CAPEWELL et al., 2021). 
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Eficácia da nitazoxanida em cães naturalmente infectados por Giardia 

duodenalis 

 

Efficacy of nitazoxanide in dogs naturally infected with Giardia duodenalis 

 

RESUMO 

A Giardia é um pequeno protozoário que pode parasitar o intestino delgado e 

eventualmente o intestino grosso e tal morbidade geralmente é exibida 

principalmente pela diarreia, embora casos assintomáticos sejam comuns. A 

enfermidade pode acometer animais domésticos e silvestres. O parasita alcança 

os órgãos alvo por ingestão de fezes, alimento ou água contaminados. Possui 

duas formas: cística e trofozoíta, que se desenvolvem no intestino delgado. A 

depender da capacidade imunológica do portador, da virulência do genótipo do 

agente envolvido e da carga do mesmo, a infecção poderá ser grave e causar 

desidratação, letargia, má absorção intestinal crônica ou choque. A doença exibe 

potencial zoonótico, sobretudo em contexto epidemiológico favorável. O 

diagnóstico definitivo pode ser realizado através da flotação fecal em sulfato de 

zinco ou pelo esfregaço direto em salina, assim como por meio do teste ELISA 

fecal, enquanto a biópsia duodenal pode colaborar na compreensão etiológica 

do quadro (duodenite erosiva ou supurativa). O tratamento clínico pode ser bem 

sucedido através do emprego oral de febendazol, secnidazol, metronidazol ou 

albendazole. Alguns casos podem evidenciar baixa resposta aos tratamentos 

convencionais. O prognóstico tende a ser bom, exceto em casos crônicos ou 

notavelmente graves. O manejo ambiental é de suma importância no combate 

as reinfecções.  

Palavras-chave: diarreia, fezes, epidemiologia, zoonose. 
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ABSTRACT 

Giardia is a small protozoan that can parasitize the small intestine and eventually 

the large intestine and such morbidity is usually exhibited by diarrhea, although 

asymptomatic cases are common. The disease can affect domestic and wild 

animals. The parasite reaches the target organs by ingestion of feces, food or 

contaminated water. It has two forms: cystic and trophozoite, which develop in 

the small intestine. Depending on the immunological ability of the carrier, the 

virulence of the genotype of the agent involved and the load of the carrier, the 

infection may be severe and cause dehydration, lethargy, chronic intestinal 

malabsorption or shock. The disease exhibits zoonotic potential, especially in a 

favorable epidemiological context. The definitive diagnosis can be made through 

fecal flotation in zinc sulphate or by direct smear in saline, as well as by fecal 

ELISA, while duodenal biopsy may contribute to the etiologic understanding of 

the condition (erosive or suppurative duodenitis). Clinical treatment may be 

successful through oral use of febendazole, metronidazole or albendazole. Some 

cases may show a low response to conventional treatments. The prognosis tends 

to be good, except in chronic or notably severe cases. Environmental 

management is of paramount importance in combating reinfections. 

 

Key words: diarrhea, feces, epidemiology, zoonosis. 
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4 INTRODUÇÃO 

 

A giardíase é uma zoonose causada pelo protozoário Giardia intestinalis 

(G. lamblia ou G. duodenalis) (ARRUDA et al., 2008; CAVALINI e ZOOPA, 2011; 

LENZI, 2013). A doença é endêmica em muitos países do globo e figura como 

importante causa de morte em determinadas realidades epidemiológicas. 

Contudo, assim como nas demais infecções parasitárias, a carga parasitária e a 

competência do sistema imunológico terão correlação com a ocorrência e 

intensidade dos sinais e sintomas – isto no homem e nos animais. A ingestão de 

água contaminada por cistos e/ou o contato com fezes de animais parasitados 

concretizam as vias de infecção ao homem, portanto, o contexto epidemiológico 

assim como a importância de adequado saneamento básico, são temas 

diretamente ligados à incidência desta afecção em determinadas populações 

(SANTOS e CASTRO, 2006; NASCIMENTO, 2009; LENZI, 2013). 

Os principais sintomas e sinais exibidos pelos animais acometidos 

incluem apatia, inapetência, diarreia aguda ou crônica, abatimento brando ou 

grave, febre, náusea, vômitos, cólica e desconforto abdominal variável, tenesmo 

variável, perda de peso em casos severos e crônicos, desidratação, 

hipoglicemia, desequilíbrio eletrolítico e demais complicações. Casos muito 

graves podem trazer síndrome de má absorção devido lesões em intestino 

delgado que culminem com fibrose (LENZI, 2013). 

A resolução da infecção pode ser alcançada com diferentes medicações. 

O tratamento convencional inclui o uso de fembendazole, metronidazol, 

albendazole ou secnidazol, entretanto, diante das diferentes gravidades 

encontradas nos animais acometidos pela giardíase e também devido notável 

ocorrência de infecções resistentes, outros princípios ativos tem sido utilizados 

em tratamento de cães (NASCIMENTO, 2009; PIMENTEL et al., 2011; TAYLOR 

et al., 2017). 

A falha no tratamento por genuína causa, como por exemplo, potencial 

resistência do agente, pode ser justificada pela biologia multimodal do parasita 

e pela existência de muitas variantes dentro da mesma espécie patogênica 
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(diferentes tropismos e virulências). A resistência adquirida através de variadas 

exposições ao fármaco (terapia de repetição, indução de seleção antigênica 

capaz de superar os efeitos terapêuticos) figura como outra importante 

preocupação na busca de alternativas médicas em casos de giardiose recorrente 

ou crônica (PIMENTEL, et al., 2011; BECKER, 2015). Por se tratar de uma 

afecção de distribuição global e frequentemente diagnosticada na clínica médica 

de pequenos animais, há maior viés para a ocorrência de imprudências 

terapêuticas – inclusive por inadequada adesão ao tratamento por parte do 

responsável pelo animal – e isto pode acarretar em prejuízos reais como 

resistência do agente frente às medicações comumente empregadas, embora 

este tópico seja pouco estudado em infecções protozoárias e mais explorado 

dentro da bacteriologia e resistência aos antibióticos (CAVALINI e ZOPPA, 2011; 

PIMENTEL et al., 2011; BECKER, 2015; TAYLOR et al., 2017) 

O fenbendazole é uma medicação segura, de baixo custo e eficiente 

contra a giardiose em cães e em gatos, porém, apesar de menor verificação, 

porém sem menor relevância, sabe-se que alguns pontuais casos apresentam 

farmacodermia com o uso do mesmo, onde o emprego da medicação torna-se 

contraindicado, surgindo a necessidade para outras opções terapêuticas (NITTA 

et al., 2017). A dose terapêutica é de 50 mg/kg a cada 24 horas por 3 dias e tal 

ciclo é repetido após 15 dias deste visando otimizar os resultados e agir em 

diferentes fases da eventual parasitose do paciente. Seu metabolismo é hepático 

(oxfendazol) e sua excreção biliar, fecal e renal (CAVALINI e ZOPPA, 2011; 

TAYLOR et al., 2017).  

A nitazoxadina é um fármaco antihelmíntico e antiprotozoário de uso 

humano com apresenta amplo espectro de ação sobre parasitas 

gastrointestinais e também como incentivador de resposta imune por meio da 

inibição de componentes essenciais em determinadas infecções virais, como 

rotaviroses, e bacterianas como Helicobacter pylori, Clostridium perfringens e 

Campylobacter jejuni (ANDRADE et al., 2010; ANDRADE et al., 2011). Efeitos 

adversos descritos no homem foram de natureza leve, incluem náusea, vômito, 

dor abdominal e alteração da coloração urinária e espermática – esta última sem 

qualquer impacto clínico. Acredita-se que seu mecanismo de ação se dê através 

da inibição de uma enzima protéica indispensável à vida dos helmintos e estima-



23 

 

se que sua atuação antiprotozoário seja semelhante. Após a absorção, liga-se 

às proteínas plasmáticas, tendo uma meia-vida de 1 hora após a ingestão, sendo 

sua eliminação fecal, urinária e biliar (CIMERMAN et al., 2003; PIMENTEL et al., 

2011). Estudos com gatos mostram sua possibilidade terapêutica em casos de 

Criptosporidiose na dose de 10 a 25 mg/kg a cada 12 a 24 horas, todavia, sua 

eficiência foi baixa em casos de cães tratados sob a dose de 7,5 mg/kg a cada 

12 horas por 3 dias consecutivos diante de infecções naturais por 

Cryptosporidium spp, sem apresentarem efeitos adversos em bioquímica sérica 

de tais pacientes submetidos a esta dose (CIMERMAN et al., 2003; ANDRADE 

et al., 2010; ANDRADE et al., 2011; CAVALINI e ZOPPA, 2011; PIMENTEL et 

al., 2011; GALVÃO et al., 2012; LENZI, 2013).  

Estudo clínico realizado no México utilizou a nitazoxanida no tratamento 

de giardíase em cães de abrigo, em diferentes doses na forma de emprego oral 

único repetido em 15 dias (37,5 mg/kg, 75 mg/kg e 150 mg/kg) e comparou tais 

grupos com aqueles animais tratados com febantel associado ao praziquantel e 

pirantel por 3 dias consecutivos. Todos os cães tiveram adequado controle da 

infecção, exceto no grupo tratado com a dose de 37,5 mg/kg. Contudo, tal 

estudo não descreveu efeitos adversos associados à terapêutica, embora as 

dosagens de enzimas hepáticas tenham permanecido dentro da normalidade 

Diante deste cenário e da importância pelo controle da giardíase em animais e 

no impacto disto sobre a população humana, a nitazoxanida pode significar uma 

alternativa segura e curativa para a doença desde que sejam bem determinados 

fatores como a dose ideal, a ocorrência e intensidade de efeitos colaterais e 

ainda sua eventual toxicidade (PIMENTEL et al., 2011; GALVÃO et al., 2012; 

LENZI, 2013; BECKER, 2015). Este trabalho teve como objetivo avaliar a 

eficácia da nitazoxanida em cães naturalmente acometidos por Giardia spp por 

mensuração clínica somada a evidência laboratorial, assim como compreender 

sua segurança através do estudo de eventuais efeitos colaterais e repercussões 

sistêmicas indesejadas contando com a realização de exames bioquímicos. 
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5 MATERIAL E MÉTODO 

Cinquenta cães naturalmente positivos para Giardia spp, assintomáticos 

ou sintomáticos, foram incluídos nesses estudo e divididos em 2 grupos: tratados 

com Fenbendazol (FBZ) ou tratados com Nitaxozanida (NTZ). Todos os 

procedimentos realizados nessa pesquisa foram aprovados pelo Comitê de Ética 

no Uso de Animais da Universidade Paulista – UNIP (CEUA – protocolo número 

7056220419), de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONCEA. Os 

responsáveis pelos animais assinaram termo de ciência. Vale salientar que os 

animais não eram positivos para outros parasitismos. O diagnóstico foi realizado 

por exames coproparasitológicos como a microscopia direta ou método Faust, 

ou ainda pela detecção de antígenos fecais (complexo antígeno x anticorpo) pela 

técnica de ELISA. Após 5 a 7 dias do fim dos tratamentos, os animais de ambos 

os grupos foram testados novamente quanto a presença do patógeno.  

5.1 Critérios de inclusão 

Os animais deste estudo clínico eram cães domiciliados, tendo no mínimo 

2 meses de idade, sem distinção quanto ao gênero, escore corporal, raça ou 

estado reprodutivo (castrados e intactos), tendo diagnóstico comprovado de 

Giardia spp.  

5.2 Critérios de exclusão 

Os cães acometidos por doenças preexistentes de natureza grave, tais 

como hepatopatias, nefropatias, endocrinopatias, neoplasias malignas, assim 

como filhotes com idade inferior aos 65 dias de vida foram excluídos deste 

estudo. 

5.3 Delineamento experimental 

Os 50 animais foram assim distribuídos:  

- Grupo Fenbendazol - FBZ (25 animais) – todos os animais desse grupo, 

após diagnóstico, foram tratados com Fenbendazol, na dose usual de 50 mg/kg 

a cada 24 horas, por 3 dias consecutivos, com repetição após 15 dias, conforme 

recomendações.  
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- Grupo Nitazoxanida - NTZ (25 animais) – todos os animais desse grupo 

foram tratados com nitazoxanida em dose oral única de 50 mg/kg.  

Os responsáveis pelos animais receberam um questionário com 

perguntas para que respondessem de forma livre a respeito de potenciais 

eventos relevantes no decorrer da terapia (vômitos, inapetência, anorexia, 

desconforto aparente, flatulências excessivas, náusea notável, prostração, 

excitação, alteração na coloração urinária, ressecamento exagerado das fezes, 

dentre outros), além de terem sido orientados sobre o acesso remoto com os 

pesquisadores responsáveis em caso de dúvidas. 

Especificamente acerca da necessidade de estabelecimento da 

segurança farmacológica antes (amostras basais) e após o uso da Nitazoxanida, 

foram realizados testes bioquímicos referentes a dosagem sérica de ureia e 

creatinina (análise do perfil renal) e dosagem sérica de fosfatase alcalina - FA e 

alaninoaminotransferase - ALT (análise do perfil hepático) antes (5 a 7 dias antes 

do recebimento da medicação) e depois (3 a 5 dias após o recebimento da 

medicação). Por fim, salienta-se que este trabalho não traz qualquer vínculo com 

a indústria farmacêutica. 

Por fim, este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética para o Uso de 

Animais em Pesquisa (CEUA) da Universidade Paulista (UNIP), em São Paulo, 

Brasil sob o número de registro 7056220419. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre os vinte e cinco (25) animais tratados com Nitazoxanida a idade 

variou de 65 dias a 14 anos (Tabela 1, Figura 1), sendo que e16 animais eram 

machos e 9 animais eram fêmeas (Tabela 2, Figura 2). Os animais tratados com 

Fenbendazol (n=25) tinham idade variando entre 6 meses a 12 anos (Tabela 1, 

Figura 1), sem predileção quanto a raça, sendo 15 machos e 10 fêmeas (Tabela 

2, Figura 2), dado que corrobora resultados de QUADROS et al. (2015) que 

observaram maior ocorrência da infecção em machos. Em conjunto, os animais 

mais jovens (até 1 ano de idade) e adultos jovens (entre 1 e 6 anos) constituíram, 

majoritariamente, o grupo de estudo (41/50), em concordância os dados da 

literatura que indicam maior suscetibilidade dos filhotes e adultos jovens, em 

relação aos idosos (BELÃO, 2017; DESTRO et al., 2019; MORAES et al., 2019; 

MORON-SOTO et al., 2017).  

 

Tabela 1. Distribuição dos animais segundo a idade em relação aos grupos de 
tratamento. 

 
Figura 1. Distribuição percentual dos animais de acordo com a faixa etária. 
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Tabela 2. Distribuição dos animais de acordo com o sexo e grupos de 
tratamento. 

 
Figura 2. Distribuição percentual dos animais de acordo com o sexo. 

 

Quanto a presença ou ausência de manifestações clínicas, no grupo NTZ, 

20 animais eram sintomáticos para a infecção intestinal causada pela giardíase 

(diarreia) e 5 animais, embora positivos, não exibiam manifestações clínicas. 

Em relação à predisposição racial, houve maioria de animais (17) sem 

raça definida (SRD), seguido pelas raças: Pastor Alemão (4), Poodle Standard 

(4), Spitz Alemão (4), Boston Terrier (3), Yorkshire Terrier (2), Golden Retriever 

(2), Bulldog Francês (2), e 1 exemplar Collie, Doberman Pinscher, Dálmata, 

Welsh Corgi Cardigan, Cocker Spaniel Inglês, Pug, Shih Tzu, Lhasa Apso, 

Border Collie e Rottweiler (Tabela 3). Estudos anteriores não sugerem predileção 

quanto a raça, mas apontam que determinadas raças (geralmente aquelas de 

pequeno porte) podem ser mais diagnosticadas para este parasito devido sua 

maior propensão a outras doenças intestinais que de alguma forma 

proporcionem distúrbios de microbiota (disbiose) e consequentemente menores 

possibilidades de debelar facilmente a infecção por Giardia spp (colite crônica 
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em braquicefálicos, insuficiência pancreática no pastor alemão, linfangiectasia 

em Yorkshire Terrier, dentre outras particularidades) (GRZESKOWIAK, 2015; 

QUADROS, et al., 2015; SUCHODOLSKI, 2016; MONDO et al., 2019). 

 

Tabela 3. Distribuição dos animais experimentais de acordo com as raças 
identificadas nos grupos de tratamento. 

Raça Fenbendazol Nitazoxanida 

SRD 9 8 

Collie 1 - 

Bulldog Frânces 1 1 

Boston Terrier 2 1 

Spitz Alemão 2 2 

Pastor Alemão 1 3 

Shih Tzu 1 - 

Lhasa Apso 1 - 

Maltês 1 - 

Poodle Standard 3 1 

Labrador Retriever 1 - 

Doberman Pinscher - 1 

Rottweiler - 1 

Pug - 1 

Border Collie - 1 

Golden Retriever - 2 

Dálmata - 1 

Welsh Corgi Cardigan - 1 

Cocker Spaniel Inglês - 1 

Yorkshire Terrier 2 - 

 

Conforme a Tabela 3, pode-se notar que a pulverização dos resultados 

entre variadas raças deve estar associada a moda (atualmente há maior 

tendência a criação de cães de pequeno porte) e ao perfil socioeconômico 

(nosso trabalho coletou animais pertencentes a famílias de classe média e classe 

média-alta) (ARRUDA et al., 2008; ANDRADE et al., 2010; ZATERKA, 2016; 

COELHO, 2020; TREVISAN et al., 2020). 

Após o tratamento, observou-se que 84% (21/25) dos animais tratados 

com Nitazoxanida apresentaram exame negativo para Giardia spp, assim como 

houve remissão de manifestações clínicas naqueles que as apresentavam 

(Tabela 4, Figura 3). Apenas 4 animais (16%) tiveram persistência da infecção, 

about:blank
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com achados clínicos e exame positivo para Giardia spp. A eficácia do 

tratamento com Fenbendazol foi de 76% (19/25) e a persistência da infecção 

ocorreu em 24% dos animais (6/25), de forma que a Nitazoxanida mostrou 

eficácia semelhante ao tratamento convencional (Tabela 4, Figura 3). 

Corroborando os resultados aqui descritos, MORON-SOTO et al. (2017) 

testaram 3 doses de Nitazoxanida contra Giardia spp em cães, demonstrando 

eficácia apenas as doses de 75 mg/kg e 150 mg/kg, ou seja, com dose maiores, 

o que pode resultar em mais efeitos colaterais, embora os autores não relatem 

claramente sua presença. 

Entre os 21 animais tratados com NTZ e devidamente negativados 

estavam 5 cães com quadro de giardíase persistente após tratamentos 

anteriores com Fenbendazol e Secnidazol. Vale salientar que os 5 animais 

assintomáticos se tornaram negativos após o tratamento, sugerindo que a 

hipótese da Nitazoxanida representar uma alternativa eficaz frente a possível 

resistência antiparasitária da Giardia spp (BELÃO, 2017; DESTRO et al., 2019; 

MORAES et al., 2019; MORON-SOTO et al., 2017). 

Por sua vez, o sucesso do tratamento com Fenbendazol e a segurança 

verificada pela administração de Fenbendazol são tópicos que vão a favor 

daquilo já sabido e relatado acerca deste tratamento em doenças parasitárias 

para cães (MORAES et al., 2019; MORON-SOTO et al., 2017). 

Os 4 animais tratados com NTZ que permaneceram positivos recebiam 

água filtrada para bebida, eram machos, com idades e raças muito distintas. 

Sugere-se que os machos sejam mais acometidos pela giardíase 

“multirresistente” em relação as fêmeas, fato que poderia explicar essas 

infecções persistentes (BELÃO, 2017; DESTRO et al., 2019; MORAES et al., 

2019; MORON-SOTO et al., 2017). Esses mesmos animais apresentaram 

diversos episódios de êmese, dos 4 animais 3 exibiram no mínimo 2 episódios 

eméticos após algumas horas do emprego da medicação, o que pode ter 

contribuído para má absorção e, consequentemente, má distribuição e 

biotransformação do fármaco. Nos animais com terapia bem-sucedida (n=21), a 

êmese pontual ocorreu em 7 animais (30%), porém sem atrapalhar o 

desempenho do tratamento.  



30 

 

Tabela 4. Número e porcentagem (%) de animais positivos ou negativos para 
Giardia spp após os respectivos tratamentos com Fenbendazol ou Nitazoxanida.  

 
Figura 3. Porcentagens de animais positivos e negativos para Giardia após 
tratamento com Nitazoxanida ou Fenbendazol. 

 

Entre os efeitos colaterais atribuíveis à nitazoxanida, observou-se 

incidência da êmese em 45% dos animais (11/25), letargia e hiporexia transitória 

em 32% (8/25), náusea e sialorreia discreta em 8% (2/25) e reação 

dermatológica aguda com edema facial e urticária em 4% (1/25), sendo esta 

última alteração notada somente no paciente mais jovem deste grupo (cão da 

raça poodle, com 65 dias de vida). Tais episódios eméticos cessaram entre 1 e 

3 dias. Onze animais (45%) não exibiram qualquer alteração clínica detectável. 

Dois animais que exibiram quadro importante de êmese, não deram seguimento 

ao tratamento e ficaram fora da pesquisa e foram devidamente socorridos e 

orientados pelos pesquisadores deste estudo clínico.  Por sua vez, MORON-

SOTO et al. (2017) relataram a ocorrência de vômito em apenas um animal 

tratado com 150 mg/kg de NTZ, contrariando os resultados vistos neste estudo, 

cuja frequência de vômito atingiu 45% dos cães e foi fator para a exclusão de 2 
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animais.  Menores doses de nitazoxanida podem ser almejadas em futuros 

estudos que objetivem a manutenção de sua eficácia terapêutica com eventuais 

menores efeitos colaterais. A mudança de coloração urinária ocorreu em todos 

os animais deste grupo (25/25) assim como verificado na população humana 

quando submetida a esta terapia (BELÃO, 2017; DESTRO et al., 2019; MORAES 

et al., 2019). Os animais do grupo FBZ (Fenbendazol) não exibiram efeitos 

colaterais. 

 

Indivíduo Sexo Ureia 1 Ureia 2 Creat 1 Creat 2 ALT 1 ALT 2 FA 1 FA 2 

1 M 28 34 0.9 1.1 71 92 82 94 

2 M 18 36 0.7 1.2 71 86 74 92 

3 F 22 24 0.8 0.8 74 94 114 120 

4 M 14 20 1.1 1.4 104 68 92 100 

5 F 22 34 1 0.8 91 82 64 73 

6 F 24 32 1.1 0.9 110 104 92 82 

7 M 21 22 0.9 1.1 54 101 98 100 

8 M 14 23 1.2 1.1 45 104 124 101 

9 F 22 28 1.8 1 36 78 100 87 

10 M 16 61 1.2 0.6 71 84 71 56 

11 M 8 60 0.8 0.6 84 76 122 74 

12 M 12 45 1.4 1.2 91 91 141 58 

13 F 16 16 1.2 1.6 51 85 145 69 

14 M 24 18 1.2 1.4 56 90 101 91 

15 F 18 34 1.1 1.4 56 126 91 112 

16 M 18 31 1.6 0.4 181 122 94 131 

17 M 34 32 0.6 0.7 141 171 74 141 

18 F 47 27 0.5 0.8 156 76 72 76 

19 F 56 29 0.9 0.9 123 69 114 59 

20 M 19 31 1 0.8 141 101 94 64 

21 M 22 16 1.1 1.7 120 98 96 76 

22 M 31 12 1.3 1.2 121 102 110 83 

23 M 16 17 1.3 1 147 76 101 81 

24 M 18 22 0.9 0.9 105 76 113 80 

25 F 24 28 0.8 0.8 98 74 122 94 

VR = Valores de Referência 

VR para cães: ureia 12 a 56 mg/dL, creatinina 0.5 a 1.8 mg/dL, FA 20 a 148 U/L, ALT 0 a 90U/L. 

Entende-se por 1 aquela dosagem sérica realizada antes do emprego da Nitazoxanida e 2 a mensuração após 3 a 5 dias da 

mesma. 

Quadro 1. Dados bioquímicos dos 25 animais do Grupo NTZ antes e depois da 
terapia. 
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Sobre os biomarcadores das funções renal (ureia e creatinina) e hepática 

(FA e ALT), não foram observadas alterações relevantes, sugerindo a segurança 

no uso da nitazoxanida (Quadro 1). Ao contrário, o uso de secnidazol, como 

fármaco empregado em dose única no tratamento de Giardia spp, determinou 

várias alterações bioquímicas como nas transaminases hepáticas (ALT e AST) 

e nos níveis de triglicérides (GILLIS E WISEMAN, 1996). Ainda sobre vantagens 

da medicação, podemos inferir maior praticidade além de baixo custo da mesma 

neste protocolo estudado no presente trabalho (dose única) sendo viável para 

diferentes perfis comportamentais e ambientais dos animais e dos tutores, assim 

como apontado em outros modelos clínicos semelhantes (BELÃO, 2017; 

DESTRO et al., 2019; MORAES et al., 2019; MORON-SOTO et al., 2017). 

Considerando que existe um número limitado de fármacos que 

apresentam atividade giardicida, o emprego de nitazoxanida é uma alternativa 

interessante para a terapêutica de cães por ser ministrada em dose única e 

atingir cães que não tenham respondido aos outros tratamentos, apesar de 

representar uma medicação mais custosa quando comparada ao Fenbendazol.  

A nitazoxanida é uma medicação antiparasitária que foi eficaz no tratamento de 

giardíase natural em cães dentro da metodologia deste estudo e a mesma não 

exibiu relevantes repercussões hepáticas ou renais, embora seja necessária a 

investigação acerca de novas possibilidades terapêuticas em nível de protocolos 

deste medicamento para cães com giardíase, assim como outros animais 

domésticos acometidos por diferentes afecções parasitárias (MORAES et al., 

2019; MORON-SOTO et al., 2017). 

A mensuração da eficácia dos grupos deu-se através da melhora clínica 

(basicamente retorno do apetite, controle da diarréia e demais melhorias notadas 

pelos tutores), exame coproparasitológico (microscopia direta e Faust, no 

mínimo) e/ou ELISA fecal (detecção antigênica), sendo que a mesma técnica 

empregada no diagnóstico inicial foi utilizada para confirmação da eficácia após 

o tratamento. 

Este estudo pode encorajar a realização de futuras pesquisas envolvendo 

gatos (âmbito da medicina felina). Outra possibilidade a ser ponderada por 
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futuros trabalhos seria a utilização da nitazoxanida contra outros processos 

parasitários, ou seja, mensurar sua eficácia não só para giardíase. 
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7 CONCLUSÃO 

A Nitazoxanida em dose única mostrou-se eficiente no tratamento de 

giardíase de causa natural nos cães deste estudo e não ocasionou visível 

toxicidade renal ou hepática.  
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