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Introdução: A Babesiose e a erliquiose canina, ambas transmitidas pela picada de
carrapatos estão entre as hemoparasitoses mais comumente encontradas em cães na
região do Vale do Aço. Já nos gatos é comum o achado de Mycoplasma, transmitida
por pulgas. A esporotricose felina e a leishmaniose canina são duas infecções que
acometem gatos e cães, respectivamente, consideradas endêmicas na região.Todas
possuem importância clínica e epidemiológica dado ao quadro patológico que geram e
também seu potencial zoonótico.  Objetivo:  Este trabalho tem como objetivo
identificar doenças infecciosas, através do exame direto em lâmina, que acometem
cães e gatos, tais como esporotricose e mycoplasmose felina, babesiose, leishmaniose
visceral e erliquiose canina, sendo um subsídio para tratamento dos mesmos.
Metodologia: Os animais procedentes do Centro de Controle de Zoonoses de Ipatinga
foram submetidos a coleta de amostras para exame direto. Em felinos utilizamos a
técnica de coleta de sangue periférico de ponta de orelha, para pesquisa de
Mycoplasma, e o método de “imprint“ de lesões de pele, para fungo Sporothrix. Em
cães, sangue de ponta de orelha e aspirado de lesão para pesquisa de Leishmania,
Babesia e Erliquia. As lâminas foram coradas com panótico rápido e encaminhadas ao
laboratório para identificação do agente causador de cada doença. Foram avaliados, até
o momento, 118 animais, sendo 87 gatos e 31 cães. Resultados: Até o momento, foram
analisadas 118 amostras,entre cães e gatos. Destas, 87 foram amostras coletadas de
felinos, sendo 74 pelo método imprint, obtendo 38 resultados positivos para
esporotricose, equivalente a um percentual de 51,35%, e 13 por ponta de orelha, sendo
1 resultado positivo para Mycoplasma. As amostras provenientes de cães ainda não
foram analisadas. Para  descrever o conjunto de dados foi utilizado a estatística
descritiva, que permite-nos resumir, descrever e compreender a coleta, análise e
interpretação dos dados de forma direta. Conclusão: As amostras avaliadas até o
momento demonstraram uma alta prevalência da infecção provocada por Sporothrix
spp. em felinos oriundos do município de Ipatinga. Esse trabalho demonstra a
importância do diagnóstico precoce, para adoção das medidas de prevenção da
transmissão zoonótica da doença 
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