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INTRODUÇÃO  

 As parasitoses são um dos mais antigos problemas de saúde presentes em todas as 

fases da exploração suinícola e representam um dos fatores limitantes das criações de 

suíno por gerarem efeitos deletérios, como a perda de peso, que influenciam na produção, 

podendo levar os animais à morte (HOFF et al., 2005). Para combatê-las, são necessários 

conhecimentos sobre a dinâmica de infecção dos vários parasitas, disponibilidade e 

ecologia de ovos, larvas, cistos e oocistos no ambiente (MOTA et al., 2003).  

 Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a presença de enteroparasitas nas fezes de 

suínos nos municípios de Areia (PB) e de Alagoa Grande (PB), ambos localizados na 

microrregião do Brejo Paraibano. 

    

 MATERIAL E MÉTODOS 

Foi coletado o total de 140 amostras de animais de diferentes idades, de forma 

aleatória. O critério de seleção dos criatórios para coleta foi o de amostragem por 

conveniência (REIS, 2003). 

Os animais estavam confinados em baias de alvenaria, com piso de cimento e sob 

coberturas de telhas, palhas, lonas ou, ainda, ao ar livre. Nesses locais, havia um cocho 

para água e outro para alimento.  

As amostras foram coletadas manualmente, diretamente da ampola retal, com o 

auxílio de luvas. Após a coleta, foram colocadas em sacos plásticos previamente 

identificados, acondicionadas em caixas isotérmicas que continham gelo reciclável, e 

transportadas ao Laboratório de Medicina Veterinária Preventiva da Universidade 

Federal da Paraíba, onde foram submetidas à refrigeração até o momento da análise 

parasitológica, realizada logo após a chegada ao local ou, em caso de impossibilidade, em 

um período máximo de 24 horas.  
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O exame coproparasitológico foi realizado conforme Gordon e Whitlock (1939), 

para a contagem de ovos (OPG) e/ou oocistos (OoPG) por grama de fezes (oocistograma), 

além da identificação de larvas de nematoides gastrintestinais (coprocultura), realizada 

de acordo com a técnica de Roberts e O’Sullivan (1950), que possibilitou a obtenção do 

número de larvas por grama de fezes. As larvas foram identificadas por meio de suas 

características morfológicas.  

As amostras positivas para as estruturas parasitárias foram identificadas 

utilizando-se de chaves de identificação obtidas por meio de imagens e da orientação de 

técnicos (SOULSBY, 1987) e foram fotografadas com o auxílio de microscópio óptico. 

Os dados obtidos foram tabulados e, para a apresentação dos resultados, 

consideraram-se suas distribuições numéricas e percentuais. 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Dentre as 140 amostras avaliadas, 132 foram identificadas positivas (94%) para 

alguma forma parasitária e/ou comensal. Foram detectados, em infecções isoladas ou em 

associação, ovos de Ascaris suum - 13,6% (19/100), Trichuris suis - 27,9% (39/100), 

Oesophagostomum sp. - 6,4% (9/100), Hyostrongylus rubidus - 12,1% (17/100), 

Strongyloides ransomi - 37,1% (52/100), Isospora suis - 37,1% (52/100), 

Trichostrongylus - 11,4% (16/100), Haemonchus - 14,3% (20/100), Bunostomum - 7,1% 

(10/100) e Fasciolopsis sp. - 0,7% (1/100), como pode ser visto na Tabela 1. 

  

TABELA 1 – Frequência de helmintos encontrados em 140 amostras fecais de suínos 

procedentes dos municípios de Areia e de Alagoa Grande, PB  

Espécie N° % 

Ascaris suum 19 13,6 

Hyostrongylus rubidus 17 12,1 

Thicuris suis 39 27,9 

Strongyloides ransomi 52 37,1 

Oesophagostomum dentatum 09 6,4 

Isospora suis 52 37,1 

Trichostrongylus 16 11,4 

Haemonchus 20 14,3 

Busnotomum 10 7,1 

Fasciolopis SP 01 0,7 

Negativos para alguma parasitose  08 6 

 



 Ovos da ordem Strongylida foram identificados em 37,1% das amostras fecais 

submetidas ao exame de sedimentação espontânea em água. Esse valor é menor que o 

presente entre os achados de Pinto et al. (2007), que relataram infecção por ovos dessa 

ordem em 66% dos animais estudados.  

Com relação às coproculturas, foram positivas para helmintos, registrando-se 

12,1% para Hyostrongylus sp.; 11,4% para Trichostrongylus sp.; e 6,4% para o gênero 

Oesophagostomum das amostras analisadas. Tais achados diferem dos relatados por 

Roepstorff e Jorsal (1989) na Dinamarca, que observaram 58% de Oesophagostomum 

spp. 

 

CONCLUSÃO 

A presença de parasitas em 94% das amostras expõe a baixa qualidade de manejo 

sanitário nas propriedades, principalmente quanto à vermifugação e à higienização das 

baias. Portanto deve-se dar um destino adequado às fezes e realizar um protocolo de 

medicação regular para prevenção de parasitas.  
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