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A tungíase é uma zoonose negligenciada pelas autoridades, profissionais de 
saúde e população afetada. Animais domésticos (cães, gatos, porcos) e 
sinantrópicos (camundongos e ratos) são importantes reservatórios para o 
homem. Com o objetivo de descrever a variação sazonal da tungíase, 31 cães 
foram inspecionados trimestralmente (Agosto/2013 a Maio/2015) em VilaJuerana, 
local turístico do município de Ilhéus/BA.O diagnóstico foi realizado por inspeção 
clínica. Foi calculado o indicador de persistência de infestação (IPI) ao longo dos 
oito levantamentos. A prevalência global no período foi de 94% (29/31). A maior 
parte dos animais permanecia infestada (IPI mediana=6; q1=5; q3=7). A 
prevalência variou entre 52% em Agosto/2013 (época mais chuvosa) e 84% 
(época mais seca) em Novembro/2013 e 2014 (p=0,6). Os cães com mais de um 
ano de idade apresentaram maior prevalência (média =78%). Machos (95%) 
foram mais acometidos do que fêmeas (92%;p=0,63). O número de lesões 
manipuladas se sobrepôs às outras lesões (88%). A análise longitudinal 
demonstra possível relação inversa da prevalência e precipitações pluviométricas, 
porém sem diferença significativa (p>0,05). Os dados indicam que a tungíase 
canina é endêmica na área com alta infestação constante. A variação sazonal não 
é expressa como observado em outras áreas endêmicas, pelo tipo de clima de 
Ilhéus com regime de chuvas regulares e abundantes distribuídas no ano.Essa 
informação tem implicações importantes para planejamento de medidas 
integradas de controle em humanos e na redução dos reservatórios animais. O 
alto número de lesões manipuladas sugere constante reinfestação nos cães, 
independente da flutuação, dificultando o controle do parasita. Sugerem-se 
estudos longitudinais com maior tempo de observação. 
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