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ABSTRACT:- AMARANTE, A.F.T. [Genetic resistance against parasitic infections] 
The control of gastrointestinal nematodes in ruminants has been jeopardized by the appearance of nematode 
populations with resistance to anthelmintics. As the resistance to parasites is heritable, the efficiency of worm control can 
be increased through the identification of genetically resistant individuals. The use of resistant hosts has a great 
influence on parasite infections epidemiology. Parasite burdens in resistant animals are greatly reduced. As a 
consequence, larval numbers on pasture are reduced even further. In addition, there is a favorable correlation between 
weight gain in sheep and resistance to gastrointestinal nematode infections. 
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RESUMO 
O aparecimento de populações de nematódeos com resistência aos anti-helmínticos tem dificultado a profilaxia das 
helmintoses em ruminantes. Como a resistência às infecções helmínticas apresenta herdabilidade, a eficiência do 
controle da verminose pode ser aumentada a partir da identificação dos indivíduos resistentes. A utilização destes 
hospedeiros pode ter um grande impacto na epidemiologia das infecções parasitárias. A carga parasitária dos animais 
resistentes é grandemente reduzida. Como conseqüência, o número de larvas na pastagem é reduzido ainda de forma 
mais acentuada. Além disso, existe correlação favorável entre o ganho de peso em ovinos e a resistência aos 
nematódeos gastrintestinais. 
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INTRODUÇÃO 

A quantidade de agentes causadores de enfermidades nos ruminantes é considerável, porém a maioria dos 
estudos sobre resistência genética tem abordado as enfermidades produzidas pelos nematódeos gastrintestinais, 
particularmente em ovinos.  

 A habilidade dos ovinos adquirirem e expressarem imunidade contra os nematódeos gastrintestinais é 
controlada geneticamente e varia substancialmente entre as diferentes raças, bem como entre os indivíduos de uma 
mesma raça (STEAR E MURRAY, 1994). Os mecanismos responsáveis pela manifestação da resistência ainda não 
foram completamente elucidados. Porém, o desenvolvimento da resistência contra os nematódeos tem sido associado 
com a resposta mediada por linfócitos Th2, o aumento do número de mastócitos na mucosa, a eosinofilia, a produção de 
anticorpos específicos, a presença de substância inibidoras no muco e o aumento de sua produção (AMARANTE E 
AMARANTE, 2003).  

A imunidade contra os nematódeos adultos em ruminantes pode se manifestar pela expulsão da população 
adulta dos vermes, por alterações na morfologia dos parasitas e pela redução na fecundidade das fêmeas. Já a 
resistência contra os estágios imaturos dos nematódeos se manifesta pela eliminação das larvas infectantes ou pela 
inibição do desenvolvimento das mesmas (hipobiose) (BALIC et al., 2000). Os vermes podem ser danificados 
diretamente pelas células efetoras e pelas moléculas do sistema imune. A interação entre o parasita e o sistema de 
defesa do hospedeiro pode resultar na morte e eliminação dos vermes, o que ocorre nos animais resistentes ou, no 
outro extremo, na persistência dos parasitas, aparentemente intactos, o que ocorre nos animais susceptíveis. Em uma 
situação intermediária, a infecção pode persistir, porém com prejuízos à sobrevivência e à fecundidade dos 
nematódeos. Isto ocorre nos animais com resistência intermediária. A enfermidade clínica (verminose) manifesta-se 
especialmente nos animais susceptíveis do rebanho.  

Em um rebanho a proporção de animais resistentes, susceptíveis ou com resistência intermediária varia em 
função da raça e da idade dos animais. Por exemplo, 100% dos animais de um rebanho ovino podem ser considerados 
susceptíveis nas primeiras semanas de vida, porém à medida que vão crescendo e amadurecendo poderão desenvolver 
imunidade de tal forma que na idade adulta muitos deles poderão apresentar resistência. A raça também tem influência 
nessas proporções. Observou-se em cordeiros Santa Inês e Suffolk, mantidos sob as mesmas condições de manejo até 
12-14 meses de idade, que, aproximadamente, 70% dos Santa Inês se mostraram resistentes às infecções por 
nematódeos gastrintestinais enquanto aproximadamente 80% dos Suffolk se mostraram susceptíveis (AMARANTE et 
al., 2004). 

 
INFLUÊNCIA DA RAÇA NA RESISTÊNCIA 

Nos primórdios as raças de ovinos e caprinos evoluíram não apenas como resultado dos processos de seleção 
realizados pelo homem, mas também como resultado da seleção natural imposta pelas condições ambientais. Por 
exemplo, raças inglesas têm aptidão para suportar baixas temperaturas enquanto raças originárias dos trópicos, 
temperaturas elevadas. Além disso, a prevalência das diferentes espécies de nematódeos varia em função das 
condições climáticas. Por exemplo, na Europa, o principal nematódeo parasita de ovinos é Ostertagia circumcincta 
(BISHOP et al., 1996), enquanto no Brasil, destaca-se Haemonchus contortus (AMARANTE et al., 2004). Portanto, 
como era de se esperar, raças européias introduzidas no Brasil apresentam grande susceptibilidade às infecções 
causadas por parasitas que ocorrem nos trópicos, como é o caso de H. contortus (AMARANTE et al., 2004). 
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Freqüentemente, as raças importadas, por serem considerados de alta produtividade, substituem genótipos bem 
adaptados às condições de criação dos trópicos.  

Em ovinos de raças resistentes o desenvolvimento da imunidade contra os nematódeos gastrintestinais se 
manifesta precocemente. Os ovinos “Gulf Coast Native”, criados no Sul dos Estados Unidos, por exemplo, desenvolvem 
resistência contra H. contortus antes da desmama, durante sua primeira exposição à infecção (BAHIRATHAN et al., 
1996). Da mesma forma, cordeiros Santa Inês antes da desmama também se mostraram mais resistentes às infecções 
naturais por nematódeos gastrintestinais do que cordeiros Ile de France (ROCHA et al., 2005).  

No período do periparto as ovelhas se tornam mais susceptíveis às infecções por nematódeos gastrintestinais o 
que provoca aumento no número de ovos eliminado nas fezes e conseqüentemente, aumento da contaminação da 
pastagem. Após a desmama dos cordeiros a resposta imunológica se restabelece o que provoca redução acentuada 
nas contagens de OPG (AMARANTE et al., 1992). É interessante salientar que o fenômeno do periparto apresenta 
intensidade variável dependendo da raça ovina. Nas raças ovinas que apresentam resistência aos nematódeos, o 
fenômeno do periparto, quando ocorre, é mais discreto do que o observado em raças ovinas susceptíveis (AMARANTE 
et al., 1999; ROCHA et al., 2004). 

Um dos problemas é que as raças anteriormente citadas (resistentes) apresentam algumas características 
relacionadas à produção consideradas inferiores. Animais da raça Santa Inês, por exemplo, produzem carcaça de 
qualidade inferior a de animais Suffolk ou Ile de France. No caso da produção de cordeiros destinados ao abate, uma 
alternativa seria o cruzamento de matrizes da raça mais resistente com reprodutores de uma raça mais produtiva.  

 Mesmo as raças que apresentam alta produtividade e que são consideras susceptíveis, apresentam 
variabilidade genética em relação à resposta imunológica contra os parasitas. Portanto, é possível incluir a resistência à 
verminose como um dos critérios de seleção dos animais. Este tipo de trabalho de seleção está mais avançado na 
Austrália e na Nova Zelândia.  
 
SELEÇÃO DE ANIMAIS RESISTENTES 

Os helmintos não se distribuem de maneira uniforme em um rebanho mesmo que os animais sejam de mesma 
raça e idade. O número de parasitas nos animais geralmente apresenta distribuição binomial negativa, ou seja, a 
maioria dos hospedeiros alberga poucos parasitas, enquanto uns poucos animais pesadamente infectados albergam a 
maior proporção da população total de parasitas (BARGER, 1985; AMARANTE et al., 1998). 

As estimativas dos coeficientes de herdabilidade da resistência dos ovinos aos helmintos são moderados com 
valores similares, em magnitude, aos da herdabilidade de caracteres de produção, tais como, ganho de peso e 
produção de lã, características para as quais a seleção tem sido um sucesso (BARGER, 1989). A resistência também é 
herdável em caprinos e bovinos, tendo sido, de 0,37 na desmama de caprinos (MANDONNET et al., 2001) e de 
aproximadamente 0,3 em bovinos (GASBARRE et al., 2001). Em resumo, a seleção de animais para resistência aos 
helmintos é factível em qualquer espécie de ruminante. 

A resposta imunológica é controlada por vários genes, presentes em vários loci, os quais podem estar 
localizados em diferentes cromossomos. A busca por marcadores genéticos (QTLs) em ovinos tem sido realizada em 
vários países, porém, com resultados muitas vezes contraditórios. Na Austrália, Beh et al. (2002) não encontraram 
evidências da presença de genes principais associados com a resistência contra Trichostrongylus colubriformis em 
ovinos da raça Merino. Nesse estudo, marcadores localizados em algumas regiões dos cromossomos 1, 3, 6, 11 e 12 se 
mostraram associadas com a resistência. Em outro estudo realizados na Grã-Bretanha, foram identificados QTLs nos 
cromossomos 2, 3, 14 e 20 associados à resistência às infecções naturais por nematódeos gastrintestinais em ovinos 
Scottish Blackface (DAVIES et al., 2006). Na Nova Zelândia, identificou-se um QTL localizado no cromossomo 8 
associado à resistência contra infecções por Trichostrongylus spp. (CRAWFORD et al., 2006). Portanto, as diferenças 
observadas nos diversos estudos indicam que o controle genético da resposta imunológica é bastante complexo, e que 
pode variar em função da espécie do parasita que está sendo estudada. 
 
RESISTÊNCIA E PRODUTIVIDADE 

Estudos realizados em diferentes países (Tabela 1) demonstram correlação negativa entre as contagens de OPG 
e o ganho de peso ou o peso de ovinos de diferentes raças, ou seja, animais mais resistentes são mais produtivos.  

 
Tabela 1. Correlações fenotípicas* e genéticas** entre o número de ovos de nematódeos por grama de fezes (OPG) e o 
ganho de peso1 ou peso corporal2 de ovinos. 

País Raça Parasitas Coeficientes de  
correlação 

Fonte 

Nova 
Zelândia 

Romney1 Várias espécies, 
Trichostrongylus spp.  

predominava 

-0.07* 
-0.48** 

Bisset et al. (1992) 
 

Polônia Polish Long-
wool1 

O. circumcincta e H. contortus -0, 15* 
-0.61** 

Boiux et al. (1998) 

Austráia Merino2 H. contortus, T. colubriformis ou 
infecções naturais mistas 

-0.20** Eady et al. (1998) 

Escócia Scottish 
Blackface1 

O. circumcincta -0.10* 
-0.27** 

Bishop & Stear (1999) 

 
 

Ao contrário do ganho de peso, verifica-se associação desfavorável entre a resistência contra nematódeos 
gastrintestinais e a produção de lã. Alguns estudos demonstraram que a seleção para a produção de lã resultou em 
aumento na susceptibilidade aos parasitas, sugerindo que a produção de lã e a resistência apresentam correlação 
genética negativa (EADY et al., 1998; WILLIAMSON et al., 1995). 

É importante ressaltar que os mecanismos imunológicos que causam tanto proteção quanto patologia são 
provavelmente similares, diferindo apenas na intensidade, duração e especificidade. O desenvolvimento de estratégias, 
com o objetivo de promover a resposta imunológica contra os parasitas, também devem levar em consideração o 



3 

 

potencial de exacerbar negativamente os efeitos imunopatológicos da infecção (MEEUSEN, 1999). 
 
SELEÇÃO PARA RESISTÊNCIA OU TOLERÂNCIA? 

Em resposta às infecções por nematódeos gastrintestinais, os animais podem apresentar resistência ou 
tolerância (resiliência). No caso da resistência, a resposta imunológica limita o estabelecimento do parasita. No caso da 
tolerância, os animais são capazes de “conviver” com os parasitas com redução mínima da produtividade (ALBERTS et 
al., 1987). Devido às grandes perdas de sangue que ocorrem nas infecções por H. contortus em ovinos, supõe-se que 
nem mesmo o mais tolerante animal seja capaz de sobreviver por muito tempo quando exposto a infecções pesadas 
com esta espécie. Portanto, não há dúvidas de que, neste caso, a resistência é a característica mais importante do 
ponto de vista zootécnico, pois impõe limites ao estabelecimento do parasita. Conforme afirmou Le Jambre (1995), 
selecionar ovinos resilientes no caso das infecções por H. contortus, seria o mesmo que selecionar animais capazes de 
viver com “open-ended arteries”, ou seja, com hemorragia permanente. 

O mesmo vale para as infecções por O. columbianum. Neste caso, a resposta imunológica do hospedeiro, ao 
impedir o estabelecimento das larvas infectantes na mucosa intestinal, preveniria a formação de nódulos intestinais, os 
quais se constituem na principal alteração patológica causada por esta espécie de nematódeo (Amarante et al., 2004). 

Por outro lado, na infecção causada por alguns parasitas, tais como Trichostrongylus e Ostertagia, parte da 
síndrome da doença pode ser atribuída à hipersensibilidade provocada pelas larvas infectantes. Neste caso, 
hospedeiros com tolerância apresentariam uma resposta menor e seriam menos inclinados a apresentarem a doença 
(LE JAMBRE, 1995). 

Como H. contortus é o principal nematódeo parasita de ovinos nas condições ambientais brasileiras, sugere-se 
que os esforços de seleção de ovinos sejam direcionados, prioritariamente, contra esta espécie e que esta seleção seja 
direcionada para a resistência e não para a tolerância.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dois fatores têm influência na resposta produzida pelo hospedeiro contra os nematódeos. O primeiro, como visto 
anteriormente, é intrínseco e regulado geneticamente. Já o segundo é ambiental, depende especialmente da qualidade 
da dieta fornecida aos animais. Ovinos mantidos em boas condições nutricionais, especialmente os que recebem níveis 
elevados de proteína na dieta, apresentam maior resistência contra as infecções por nematódeos gastrintestinais 
(KNOX e STEEL, 1996; BRICARELLO et al., 2005). As dietas com teor elevado de proteína propiciam melhora na 
resposta imunológica especialmente daquelas raças que já são naturalmente mais resistentes a hemoncose. Cordeiros 
Santa Inês que receberam dieta com alto teor de proteína apresentaram maior resistência às infecções artificiais por H. 
contortus do que cordeiros Ile de France (BRICARELLO et al., 2005). Da mesma forma, Louvandini et al. (2006) 
observaram que a suplementação protéica propiciou redução no grau de infecção natural por helmintos em ovinos 
Santa Inês. 

Além disto, é necessário ressaltar que a principal conseqüência da criação de ovinos resistentes é verificada na 
epidemiologia das infecções por nematódeos gastrintestinais. Observa-se que a elevação sazonal da carga parasitária 
dos animais resistentes é grandemente reduzida. Como conseqüência desse fato, ocorre redução ainda mais acentuada 
da contaminação das pastagens por larvas infectantes (BARGER, 1989; BISHOP e STEAR, 1999) o que diminui a 
exposição dos animais aos parasitas e possibilita aumento da produtividade. É importante ressaltar que esse fato é de 
suma importância uma vez que existem estimativas indicando que a manutenção da resposta imunológica contra os 
nematódeos resulta em redução de aproximadamente 15% na produtividade dos animais (GREER, 2008), ou seja, a 
proteção contra as infecções tem um custo relativamente elevado, daí a importância da redução na contaminação 
ambiental. 

Com a implantação de programas de nutrição e melhoramento genético, é possível que a criação de ruminantes 
no Brasil se torne progressivamente menos dependente da utilização de drogas antiparasitárias para o controle das 
infecções helmínticas.  
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POTENCIAL DAS FONTES DE TANINOS CONDENSADOS PARA O CONTROLE DE NEMATÓIDES 
GASTRINTESTINAIS EM OVINOS. 
POTENTIAL OF CONDENSED TANNINS SOURCES ON GASTROINTESTINAL NEMATODE CONTROL IN SHEEP 
 

ALESSANDRO PELEGRINE MINHO2 

 
ABSTRACT 

Gastrointestinal parasites have been described as a major deleterious factor to the welfare and corporal 
development of small ruminants. With the increase of relates about helminthes strains resistant to chemical 
anthelmintics, some plant secondary metabolites (PSM) have been tested and evaluated for verification of its potential in 
the gastrointestinal nematodes control in ruminants. The tanning bark is a PSM studied worldwide, therefore it causes 
deleterious effect in monogastric, however, in ruminants depending on the used dose it presented anthelmintic effects in 
in vivo and in vitro assays. Amongst some types of phenolic compounds tested condensed tannins (CT) had been 
presented better cost-benefit on gain weight and parasitic control. Although not yet to have its action proven for use as a 
conventional anthelmintic, the MSPs, mainly, the CTs had been used in gastrointestinal nematodes control programs for 
small ruminants with the main purpose to reduce the egg elimination in animal excrements, and consequently, reducing 
the pasture contamination. This boarding aim is focused on reduction of chemical products in the flock, increasing the 
interval between anthelmintic administration and, primordially, reducing the selective pressure on parasites strains 
caused by drugs. 
Key-words: Nematodes control, tannins, sheep. 
 
RESUMO 

Os parasitos gastrintestinais são descritos como o principal fator deletério ao bem estar e desenvolvimento 
corporal de pequenos ruminantes. Com o aumento dos relatos de cepas de helmintos resistentes aos anti-helmínticos 
químicos, alguns metabólitos secundários de plantas (MSP) são testados e avaliados para verificação do seu potencial 
no controle de helmintos gastrintestinais de ruminantes.  O tanino é um MSP estudado mundialmente, pois acarreta 
efeitos deletérios em monogástricos, porém, em ruminantes, dependendo da dose utilizada apresentou efeito 
parasiticida em ensaios in vivo e in vitro. Dentre os vários tipos de compostos fenólicos testados os taninos 
condensados (TC) foram o que apresentaram melhor custo-benefício na relação ganho de peso e controle parasitário.  
Apesar de ainda não terem sua ação comprovada para utilização como um anti-helmíntico para uso convencional, os 
MSPs e principalmente, os TCs são utilizados em programas para o controle de helmintos gastrintestinais de pequenos 
ruminantes com a finalidade de reduzir a eliminação de ovos nas fezes dos animais, e conseqüentemente, a 
contaminação das pastagens. Essa abordagem visa a redução na utilização de produtos químicos no rebanho, 
aumentando o intervalo entre as dosificações e, primordialmente, a redução na pressão de seleção dos princípios ativos 
sobre as cepas de nematóides gastrintestinais. 
Palavras-chave: Controle de nematóides, taninos, ovinos. 
 
INTRODUÇÃO 

O controle dos nematóides gastrintestinais de pequenos ruminantes é baseado em tratamentos repetidos do 
animal com drogas anti-helmínticas (AMARANTE et al., 1997; MUNN, 1997). Os anti-helmínticos de amplo espectro são 
divididos em três grandes grupos (benzimidazóis, imidazóis e lactonas macrocíticas) e os de pequeno espectro em 
salicilanilidas/fenóis substitutos e organofosforados. 

Entretanto, a descrição de cepas de nematóides gastrintestinais resistentes às drogas anti-helmínticas tornou-
se um fenômeno global, incluindo multirresistência as três principais classes de produtos mundialmente disponíveis 
(KAMINSKY et al., 2008), gerando sérias conseqüências à criação ovina, até mesmo, inviabilizando sua produção em 
algumas regiões (BLAKE e COLES, 2007). 

A resistência aos anti-helmínticos caracteriza-se pelo declínio da eficiência de uma droga contra uma 
população de parasitos, anteriormente suscetível àquele tratamento (SANGSTER e GILL, 1999). A resistência contra 
todos os grupos de drogas utilizadas é uma realidade mundial (MOLENTO e PRICHARD, 1999), sendo um importante 
problema, principalmente em ovinos e caprinos (GOPAL et al., 1999). 

O fenômeno de multirresistência às drogas (MRD) anti-helmínticas está associado à expressão de 
glicoproteínas de membrana (P-gp), que reduzem a concentração intracelular das drogas antiparasitárias (MOLENTO e 
PRICHARD 2001), sendo que indivíduos que manifestam a MRD dentro de uma população podem transmitir seu 
fenótipo para as gerações futuras (MOLENTO e PRICHARD, 1999).  

O aparecimento da resistência aos anti-helmínticos e a tendência dos últimos anos de mudança para sistemas 
orgânicos de produção requerem alternativas para redução ou até a exclusão das drogas anti-helmínticas no controle 
parasitário (ATHANASIADOU et al., 2000a).  

O aumento da incidência de MRD em todo o mundo, associado a ecotoxicidade e resíduos na carne, 
provenientes do uso de drogas anti-helmínticas, enfatizam a necessidade de serem desenvolvidos programas 
integrados de controle parasitário, por meio de tratamentos estratégicos baseados na epidemiologia, diminuição do uso 
de produtos químicos, utilização de pastoreio alternado e higienização das pastagens (MOTA et al., 2003). 

Em resposta aos problemas relacionados anteriormente, novas pesquisas estão sendo realizadas com o intuito 
de descobrir pontos vulneráveis na biologia ou ecologia desses parasitos (TYRREL et al., 2002). Alguns dos controles 
parasitários alternativos incluem o uso de vacinas contra nematóides (MEEUSEN, 1996), controle biológico (LARSEN, 
1999) e o uso de forragens taniníferas com propriedades anti-helmínticas (BUTTER et al, 2000). Entretanto, faz-se 
necessário o uso de manejos integrados para o controle efetivo das infecções parasitárias em ovinos. Porém não é 
possível no momento, a total exclusão das drogas anti-helmínticas (BESIER, 2007). 

                                                
2Instituto Agronômico do Paraná, Coordenação de Pesquisa, Laboratório de Parasitologia Animal.  
Rod. Celso Garcia cid, km 375 86001-970 - Londrina, PR - Brasil  
Caixa-Postal: 481; Telefone: (43) 33762367 Fax: (43) 33762101; E-mail: apminho@iapar.br  
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A suplementação dos ovinos com taninos condensados (TC), oriundos de plantas forrageiras ou dos extratos 
de quebracho e acácia, vêm sendo utilizados no controle de nematóides gastrintestinais de ovinos, entre eles T. 
colubriformis (ATHANASIADOU et al., 2000a e 2000b) e H. contortus (MINHO et al., 2004, 2005 e 2007; NIEZEN et al., 
2002a). 

Forrageiras com alto teor de TC, quando fornecidas a ovinos e bovinos, melhoram a digestão protéica e 
absorção dos aminoácidos. Atribui-se a maior absorção protéica: maior produção de lã, carne e leite, assim como 
melhora na taxa de ovulação das fêmeas. O estado nutricional do indivíduo é considerado um importante fator de 
equilíbrio na relação parasito-hospedeiro, assim como na patogênese da infecção parasitária (VALDERRÁBANO et al., 
2002).  

Novas pesquisas estão sendo realizadas com o intuito de descobrir pontos vulneráveis na biologia ou ecologia 
desses parasitos. Alguns dos controles parasitários alternativos incluem o uso de vacinas contra nematóides, controle 
biológico (LARSEN, 1999) e o uso de forragens taniníferas com propriedades anti-helmínticas (BUTTER et al., 2000). 
Os taninos compreendem um grupo de compostos fenólicos encontrados principalmente em frutos verdes e plantas da 
família Leguminosae.  

Esses compostos fenólicos são classificados conforme sua estrutura molecular em taninos hidrolisáveis (TH) 
ou taninos condensados (TC), sendo os condensados também conhecidos como proantocianidinas. TC são os taninos 
mais comumente encontrados em plantas forrageiras, árvores e arbustos (BARRY e MCNABB, 1999). Estruturalmente, 
os TC são polímeros de unidades de flavonóides unidos por ligações carbono-carbono (HAGERMAN e BUTLER, 1981).  

Segundo Athanasiadou et al. (2000a) existem duas hipóteses para explicar o efeito anti-helmíntico dos TC 
contra uma população de T. colubriformis em ovinos. A primeira é o efeito direto dos TC sobre larvas infectantes (L3) e 
parasitos adultos, com a diminuição da fecundidade das fêmeas. A segunda hipótese sugere o efeito indireto dos TC, 
melhorando a utilização protéica pelo hospedeiro e conseqüentemente uma melhor resposta imunológica deste aos 
parasitos. 

A diminuição do OPG em animais que receberam fontes de TC pode provir de duas origens: pela diminuição da 
carga parasitária, ou por redução da fecundidade das fêmeas de nematóides. Paolini et al. (2003a; 2003b), trabalhando 
com caprinos, relataram diminuição da fecundidade das fêmeas de H. contortus e T. colubriformis, porém o efeito direto 
sobre o parasito depende do estágio de evolução em que este se encontra. Segundo os mesmos autores, o efeito do 
extrato de quebracho pode durar 18 dias, após sua administração. 

No Brasil utiliza-se o quebracho como fonte de TC, já que as árvores das quais é extraído o EQ estão em 
processo de extinção. Entre as espécies das quais se podem extrair o extrato de quebracho encontra-se a Schinopsis 
brasiliensis, a qual se encontra presente na lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção3. O EQ 
não acarretou efeitos tóxicos a ovinos, quando administrado intraruminalmente, nas doses de 0,5 e 1,5g de EQ/kg de 
PV, sendo potencialmente indicado para uso na suplementação animal (HERVÁS et al., 2003). 

Ao utilizar o extrato de acácia (EA) como fonte de TC, administrado por via oral, na dose de 1,6g de EA/kg de 
PV, Minho et al. (2004; 2005) obtiveram resultados conclusivos sobre a ação direta destes compostos sobre a carga 
parasitária e eclosão dos ovos de H. contortus e T. colubriformis em ovinos naturalmente e experimentalmente 
infectados. Além de ensaios in vitro, nos quais se constatou a ação do EA sobre a sobrevivência e viabilidade das larvas 
de primeiro estágio de H. contortus, T. vitrinus e Teladorsagia circumcincta (enviado para publicação: Revista Brasileira 
de Parasitologia Veterinária).   

A maioria dos nematóides gastrintestinais de interesse econômico no Brasil e no mundo apresenta duas fases 
distintas no seu desenvolvimento: (1) uma fase de vida parasitária que ocorre no hospedeiro e que se inicia com a 
ingestão da larva infectante (L3) e se completa com o parasito adulto eliminando ovos nas fezes e (2) uma fase de vida 
que ocorre na pastagem e vai de ovo até larva infectante.  

Como visto em vários trabalhos citados neste texto, os TC agem nas duas fases de desenvolvimento dos 
nematóides: reduzindo a carga parasitária do animal, diminuindo a fecundidade das fêmeas e com isso a eliminação de 
ovos pelo hospedeiro (fase 1); ou diminuindo a porcentagem de eclosão dos ovos e ainda podendo diminuir a 
viabilidade das L1 e com isso gerando um menor número de L3 (fase 2). Portanto, o uso dos TC é de grande valor no 
controle das parasitoses na ovinocultura, sendo importante ferramenta, já que age na epidemiologia das helmintoses em 
todas as suas fases.  

O problema da multirresistência contra as drogas anti-helmínticas deve ser analisado por uma equipe 
multidisciplinar, com a participação de diversos cientistas, interpretando o problema sobre diferentes pontos de vista, já 
que o estudo do controle parasitário nos animais auxilia na prevenção de problemas similares no homem (SANGSTER, 
1999). Ressalta-se também a atual tendência pela produção dos animais chamados “orgânicos”. Esses animais criados 
em fazendas que adotaram o modelo de produção orgânica, não possuem resíduos de fármacos na carcaça, ou em 
qualquer outro subproduto destinado ao uso ou consumo humano, já que não utilizam nenhum tipo de droga na fase de 
produção. 

A utilização de fontes de TC no controle parasitário traz grandes perspectivas para a redução na 
ocorrência de cepas de nematóides resistentes às drogas anti-helmínticas. Assim como um grande avanço 
no sistema de produção orgânico. Os efeitos anti-helmínticos diretos ou indiretos relacionados à utilização, 
principalmente, do EA sustentam o potencial estudo e utilização dos TC no controle de nematóides 
gastrintestinais em ovinos no Brasil e no mundo. 
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METODOLOGIAS IN VITRO PARA AVALIAÇÃO DE FITOTERÁPICOS SOBRE PARASITAS E RESULTADOS DE 
TESTES A CAMPO 

 

ANA CAROLINA DE SOUZA CHAGAS4 

 
ABSTRACT:- CHAGAS, A.C.S. [In vitro methods for evaluation of phytotherapics on parasites and results 

of field tests]. Rod. Washington Luiz, km 234 - Caixa Postal 339, 13560-970, São Carlos, SP, Brazil. E-mail: 
carolina@cppse.embrapa.br 

The adoption of adequate and standardized methods in experiments is of great importance in order to obtain 
reliable and comparable results. A potential plant extract can be underestimated or discarded if the available methods 
are not used in correctly. The objective of this work is to report in vitro methods for evaluation of phytotherapics against 
parasites, including Rhipicephalus (Boophilus) microplus, Haematobia irritans, Cochliomyia  hominivorax and 
gastrointestinal nematodes. Due to the variety of in vitro tests for gastrointestinal nematodes, some recommendations 
have  been given. In the field tests, Azadirachta indica leaves were not effective in the control of gastrointestinal 
nematodes in small ruminants. Research into formulations that avoid problems involving absorption and solubility must 
be carried out seeking to achieve good bioavailability and antiparasite effectiveness. 
Key-words: parasites, methods, phytotherapy, control. 

 
RESUMO 

A adoção de metodologias adequadas e padronizadas nos experimentos é de grande importância, a fim de se 
obter resultados confiáveis e passíveis de comparação. Um extrato vegetal de potencial pode ser subestimado ou 
descartado se as metodologias disponíveis não são utilizadas de forma correta. O objetivo desse trabalho é divulgar 
metodologias in vitro para avaliação de fitoterápicos contra parasitas, incluindo Rhipicephalus (Boophilus) microplus, 
Haematobia irritans, Cochliomyia hominivorax e nematóides gastrintestinais. Em função da variedade de testes in vitro 
para nematóides gastrintestinais, algumas orientações foram fornecidas. Nos testes a campo, o fornecimento de folhas 
de Azadirachta indica se mostrou ineficaz no controle de nematóides gastrintestinais em pequenos ruminantes. 
Pesquisas de formulações que evitem problemas com a absorção e com a solubilidade devem ser realizadas buscando-
se boa disponibilidade e eficácia antiparasitária.  
Palavras-chave: parasitas, metodologias, fitoterapia, controle. 

 
INTRODUÇÃO 

As pesquisas de extratos vegetais para o controle parasitário cresceram de forma intensa na última década, 
tanto no Brasil quanto em outros países. Isto ocorre principalmente em função das poucas alternativas de produtos 
comerciais disponíveis, especialmente quando a resistência parasitária já é uma realidade nas propriedades. O resgate 
do conhecimento popular tem indicado resultados positivos em testes in vitro, adicionalmente, o conhecimento científico 
e o desenvolvimento de novos equipamentos e metodologias são instrumentos aliados nessa linha de pesquisa 
emergente. Desta forma, pode-se considerar que a fitoterapia ainda é uma área experimental muito recente e a 
diversidade de plantas existentes no país indica um campo amplo para levantamentos, isolamentos, semi-sínteses e 
sínteses de bioativos de origem vegetal. 

A análise de artigos científicos com fitoterápicos em parasitologia veterinária tem demonstrado a dificuldade de 
realização dos testes in vitro de forma padronizada. Muitos autores adaptam metodologias usadas para testes com 
produtos antiparasitários comerciais e desconsideram algumas características que podem influenciar de forma decisiva 
na avaliação de um fitoterápico sobre o parasita alvo, como por exemplo, a solubilidade ou um efeito indireto sobre o 
mesmo. Os estudos fitoquímicos têm sido recentemente incorporados a essa área de pesquisa, possibilitando o 
entendimento da variabilidade da ação antiparasitária mediante conhecimento da concentração dos bioativos nos 
extratos vegetais. Da mesma forma, a adoção de metodologias adequadas e padronizadas é de grande importância, a 
fim de se obter resultados confiáveis e passíveis de comparação. Tais avanços poderão conduzir estudos futuros 
focados em grupos de plantas e/ou grupos de bioativos potenciais. 

 
METODOLOGIAS 

1) Rhipicephalus (Boophilus) microplus 
Os testes realizados com o carrapato dos bovinos já estão relativamente padronizados. Além disto, conforme 

demonstrado por Chagas et al. (2003), esse parasita é bastante resistente a muitos solventes utilizados na produção e 
solubilização de fitoterápicos. Mesmo assim, deve-se estar atento ao número de repetições, tempo de imersão, uso de 
controle com o solvente adotado e análise estatística adequada. 

 
1.1) Teste larvar com papéis impregnados 
As fêmeas ingurgitadas são acondicionadas em B.O.D. (± 27ºC e UR > 80%) para a produção de ovos e larvas. 

Para os testes são utilizadas larvas com 14 a 21 dias de idade após a eclosão. Os extratos podem ser testados 
conforme descrito em Chagas et al. (2002), onde aproximadamente 100 larvas são colocadas entre papéis de filtro de 2 
x 2 cm recém impregnados pelos extratos, os quais são colocados em um envelope de papel de filtro (adaptado de FAO 
PLANT PROTECTION BULLETIN, 1971). Os envelopes são colocados em B.O.D. e as leituras realizadas após 24 h ou 
48 h, contando-se as larvas vivas com uma bomba à vácuo. Os extratos podem ser testados em 5 concentrações 
diferentes e os solventes a serem utilizados podem ter como referência Chagas et al. (2003), sendo o controle 
constituído por água destilada e o solvente na mesma concentração. Todos os testes devem ser realizados em 3 
repetições.  
Cálculo da mortalidade: 

                                                
4Pesquisadora Embrapa Pecuária Sudeste, Rod. Washington Luiz, km 234 - Caixa Postal 339 
13560-970, São Carlos, SP, Brasil. E-mail: carolina@cppse.embrapa.br 
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Mortalidade = % mortalidade controle - % mortalidade tratado   x 100 
                                        % mortalidade controle 

Mort. média (%) = mort. da repetição 1 + mort. da repetição 2 + mort. da repetição 3 
                                                                        3 

Não são analisados os resultados dos testes com mortalidade no grupo controle superior a 10%. Nos 
testes com mortalidade no grupo controle entre 5% e 10%, cada mortalidade média poderá ser corrigida 
aplicando-se a fórmula de Abbott (1925). Não é necessário fazer correções quando a mortalidade do 
controle estiver entre 0% e 5% e a mortalidade do teste for de 0% ou 100%. 

 
1.2) Teste de imersão de fêmeas ingurgitadas  

 As fêmeas ingurgitadas são pesadas em grupos homogêneos de 10 e cada grupo é submetido à 
imersão por 5 min. nos extratos vegetais, preferencialmente em 5 concentrações diferentes, podendo-se 
usar como emulsificante o Tween e o grupo controle formado por esta substância e água. As fêmeas são 
colocadas em placas de Petri para oviposição em B.O.D. (± 27ºC e UR > 80%), os ovos são pesados e a 
eclodibilidade verificada visualmente. Podem ser realizadas 3 repetições. A eficiência reprodutiva (ER) e o 
índice de eficácia do produto ou do extrato vegetal (EP) são calculados segundo Drummond et al. (1973). 
ER = peso dos ovos x % eclosão x 20.000* 

        peso das teleóginas 
EP = (ER controle - ER tratado) x 100 
                    ER controle 
* Constante que indica o número de ovos presentes em 1g de postura. 
 
2) Haematobia irritans  

É recomendada a técnica com o papel de filtro impregnado, padronizada para H. irritans por 
Shepard; Hinkle (1987). Os bioensaios com H. irritans são realizados a partir de moscas coletadas em 
bovinos infestados. Vinte e cinco moscas são colocadas em placas de Petri com papel impregnado com os 
extratos vegetais em 3 repetições. A leitura da mortalidade é realizada após 2 h. O controle negativo é o 
papel impregnado com água destilada e o solvente (normalmente acetona) e o controle positivo é 
composto por inseticida eficaz (BARROS et al., 2002). Não são analisados testes que produzam resultados 
com mortalidade no grupo controle superior a 10%. Moscas sem capacidade de se deslocar são 
consideradas mortas. Nos testes com mortalidade no controle entre 5% e 10%, cada mortalidade média é 
corrigida aplicando-se a fórmula de Abbott (1925). Não são feitas correções quando a mortalidade do 
controle for entre 0% e 5% e a mortalidade do teste for de 0% ou 100%. 

 
3) Cochliomyia hominivorax 
3.1) Cultura  

Larvas de diferentes estádios de desenvolvimento são colhidas de animais infestados e transferidas para placas 
de Petri, contendo meio de cultura composto por carne moída e sangue citratado. Na Embrapa Pecuária Sudeste, as 
placas de Petri são colocadas em bandejas contendo terra peneirada e esterilizada e são incubadas a 37°C. As L3, ao 
final de seu período de alimentação, se transferem para a terra onde pupam. Após a emergência, as moscas são 
mantidas por 5 dias em B.O.D. (±27°C e UR > 70%) e recebem alimentação a base de mel e carne para maturação dos 
ovários. Na segunda semana, as moscas são removidas para bancada com luz onde permanecem por 7 dias para 
ocorrência da cópula. As fêmeas são separadas e submetidas a stress térmico para forçar a postura. Os ovos obtidos 
são incubados no mesmo meio de cultura. O estádio larvar é determinado verificando-se as aberturas dos espiráculos 
respiratórios: 1, 2 e 3 aberturas, para L1, L2 e L3, respectivamente (metodologia adaptada de SMITH, 1960).  
3.2) Metodologia 

Segundo Oliveira et al. (2008) o fitoterápico pode ser emulsificado com Tween 80 a 1,66% com auxílio de 
agitador, para o volume final de 1 mL de sangue citratado. O extrato já misturado ao sangue é incorporado a 1 g de 
carne moída em placa de Petri. Os meios de cultura usados para os controles contêm sangue citratado emulsificado 
com Tween 80 na mesma concentração e a mesma quantidade de carne moída, além do controle negativo (sem 
Tween) e do positivo com um inseticida eficaz. Podem ser preparadas 3 repetições para cada tratamento. Doze L3 são 
colocadas sobre o meio de cultura nas placas e mantidas em estufa a 37°C. A leitura da mortalidade é feita com 2, 6, 12 
e 24 h após a incubação. A metodologia é prática e pretende-se conduzir estudos in vitro e a campo para se estabelecer 
um parâmetro comparativo. 

 
4) Nematóides gastrintestinais 
4.1) Recuperação de ovos 

As fezes são coletadas diretamente do reto dos animais e procede-se à separação dos ovos quando se obtém 
ovos por grama de fezes (OPG) superior a 2.000 em uma das amostras. Os ovos são recuperados segundo 
metodologia descrita por Bizimenyera et al. (2006), que é uma adaptação de Coles et al. (1992). As fezes são 
homogeneizadas em água e filtradas em um conjunto de peneiras. Na peneira de 25µm os ovos são retidos, lavados 
com água destilada e centrifugados a 1.100 x g/5 min. em tubos de 50 mL completados com água. O sobrenadante é 
descartado e solução salina saturada é adicionada para a ressuspensão do sedimento. Após nova centrifugação nas 
mesmas condições, o sobrenadante é lavado na peneira de 25 µm e os ovos coletados são colocados em cálice para 
sedimentação por 2 h. Os ovos são sifonados e realiza-se contagem dos ovos em 5 alíquotas de 50 µl. São preparados 
aproximadamente 100 ovos/vol. para serem utilizados em até 1 h. 

 
 
4.2) Teste da eclodibilidade larvar (Egg Hatch Test - EHT) 
 Esta metodologia tem passado por algumas adaptações a partir da técnica original (COLES et al., 1992). 
Aproximadamente 100 ovos/vol. são colocados em cada poço (placa c/ 24 poços): tratamentos, controle positivo e 
controle negativo. O extrato vegetal é adicionado em 5 concentrações diferentes. Pode-se utilizar como controle positivo 
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o tiabendazole. O controle negativo é composto por água destilada e Tween 80 na mesma concentração utilizada nos 
extratos e observou-se que os nematóides gastrintestinais são bem mais sensíveis aos solventes e emulsificantes 
(MIGLIATO et al., 2007) que R. microplus. São preparadas 3 repetições em cada tratamento e controles. As placas são 
homogeneizadas manualmente e acondicionadas em B.O.D. (25°C e UR >80%) por 48 h. Uma gota de lugol é 
adicionada em cada poço e os ovos e L1 eclodidas são quantificados para o cálculo da porcentagem de inibição da 
eclodibilidade larvar. Na Embrapa Pecuária Sudeste obteve-se taxa de eclodibilidade superior a 90% no grupo controle 
adicionando-se meio de cultura específico (CHAGAS et al., 2008a).  
 
 4.3) Teste de desenvolvimento larvar (Larval Development Test – LDT) 

Aproximadamente 100 ovos obtidos segundo a técnica já descrita são colocados em cada poço. São 
adicionados em cada poço 50µl de suspensão de Escherichia coli liofilizada (ATCC 9637 Sigma), 10 µl de anfotericina 
B (Sigma) e 20 µl de meio nutritivo (HUBERT; KERBOUEF, 1992, modificada por BIZIMENYERA et al., 2006). O 
material é homogeneizado manualmente e incubado em B.O.D. (22°C e UR >80%) por 48 h. Após este período, são 
adicionados 250 µl dos extratos. Como controle positivo pode-se utilizar tiabendazole ou ivermectina. O controle 
negativo é constituído segundo já descrito. Todos os testes são feitos em 3 repetições. As placas são incubadas por 5 
dias e após a adição de lugol, é realizada a contagem de L1 e L3 vivas para cálculo da porcentagem de inibição do 
desenvolvimento larvar. 

 
4.4) Teste de inibição da alimentação larvar (Larval Feeding Inhibition Assay - LFIA) 

Fezes contaminadas por ovos de nematóides gastrintestinais são obtidas diretamente da ampola retal dos 
animais e são lavadas com o uso seqüencial de peneiras. Os ovos são recuperados conforme já descrito e então 
incubados em B.O.D. a 22ºC. Após 18 a 24 h, as L1 já podem ser utilizadas no teste. Para isto, elas são coletadas pela 
técnica de Baermann modificada e utilizam-se somente as larvas que migraram para a água morna após 30 min.. Cada 
tratamento é feito em tubos eppendorf adicionando-se 1.400 µL do extrato vegetal e 100 µL de água contendo cerca de 
100 L1. Os tratamentos são realizados em 2 repetições. Após 2 h em temperatura ambiente, cada tubo recebe 7,5 µL de 
E. coli liofilizada associada ao isotiocianato de fluoresceína (FITC) e o conteúdo é agitado em vórtex. Os tubos são 
então acondicionados horizontalmente em B.O.D. a 22ºC por 18 h no mínimo. Os tubos são centrifugados por 20 sec. a 
6.000 x g e o sobrenadante é descartado. Retira-se 8 µL do fundo de cada tubo e coloca-se em lâmina para leitura das 
larvas que se alimentaram (intestino fluorescente). O processo se repete até a leitura aproximada de 100 larvas por 
tubo. É necessária a preparação do controle usando-se o solvente na mesma concentração dos tratamentos 
(ALVAREZ-SÁNCHEZ et al., 2005; MRI Proc. 121). 

 
4.5) Teste de eliminação da cutícula larvar (Larval Exsheathment  Assay - LEA) 

L3 são obtidas por meio de coprocultura  e realizam-se 3 contagens de amostras de 20 µL. É necessário 
preparar 1.500 larvas em 1.500 µL de água. Este volume é inserido em tubo contendo 10 mL do extrato vegetal 
preparado com PBS (7,2 pH). O tubo é colocado em B.O.D. a 22ºC por 3 h.  

A solução de hipoclorito de sódio (2% v⁄v) deve ser então preparada em concentração na qual se obtém um 
resultado linear de eliminação da cutícula do isolado, ao longo de 1 h. Uma concentração de referência pode ser 1 mL 
de solução de hipoclorito em 125 mL de água. Adiciona-se 1.400 µL desta solução em cada poço de placas de 24 
poços. O tubo contendo as larvas é centrifugado 3 vezes por 2 min. a 203 x g, o sobrenadante é descartado e o volume 
sempre completado com PBS. Após a última centrifugação, retirar o sobrenadante deixando no tubo 1.500 µL (com 
cerca de 1.500 L3). Retirar 100 µL e colocar em cada poço que já contém 1.400 µL da solução de hipoclorito. Programar 
o alarme do timer a cada 10 min. até 60 min.. A cada 10 min. 2 repetições recebem uma gota de lugol. Ao final de 60 
min. procede-se à contagem das larvas com e sem cutícula. O controle deve ter número crescente de larvas sem 
cutícula, chegando ao número total de larvas aos 60 min.. Espera-se perda lenta da cutícula nas larvas submetidas aos 
tratamentos com os extratos vegetais (BAHUAUD et al., 2006). 

 
4.6) Teste de inibição da migração larvar (Larval Migration Inhibition assay – LMIA, desenvolvido recentemente 
no Moredun Research Institute)  

Normalmente este teste é realizado com L3 sem cutícula. Para isto, coloca-se 10 mL da suspensão larvar 
obtida por coprocultura em tubo de centrifugação e adiciona-se entre 700 µl a 1mL (deve ser ajustado) de solução de 
hipoclorito de sódio (2% v/v). Em aproximadamente 3,5 min. as larvas perdem a cutícula, mas o processo deve ser 
monitorado por meio de amostras ao microscópio. O tubo é então centrifugado a 203 x g por 2 min., o sobrenadante é 
descartado, adiciona-se água ou PBS, mistura-se e centrifuga-se novamente, repetindo-se todo o processo 3 vezes.  

Utiliza-se a técnica de Baermann em placas de 6 poços para coleta das larvas com capacidade de migração. As 
placas são colocadas por 2 h em B.O.D. a 27ºC e as larvas que migraram são coletadas. Aproximadamente 100 a 150 
larvas são colocadas em tubos eppendorf contendo 1 mL do extrato vegetal preparado em água destilada ou PBS. Os 
tubos são agitados em vórtex. O DMSO pode ser utilizado como emulsificante e a concentração ajustada para cada 
isolado. São feitas 2 repetições e os controles. Pode-se usar o levamisol no controle positivo. Após 2 h de incubação a 
27ºC, os tubos são centrifugados a 15.000 x g por 2 min., o sobrenadante é descartado deixando-se 200 µl. Coloca-se 
1.800 µl de cada extrato vegetal em cada poço e adiciona-se os 200 µl de suspensão larvar para coleta das larvas por 
meio da técnica de Baermann. A placa é coberta e colocada em B.O.D. por mais 2 h a 27ºC. Então se procede à 
contagem das larvas que migraram e das larvas retidas na malha de 20 µm. A porcentagem de migração é calculada 
com a fórmula abaixo e pode-se usar a análise Probit para calcular a LM50 (concentração na qual 50% das larvas não 
migraram). 

% migração  = n de larvas que migraram x 100 
     (n de larvas que migraram + n de larvas que não migraram) 

4.7) Método do desafio direto in vitro (In vitro Direct Challenge Method – IVDC) 
Inicialmente procede-se à retirada da cutícula das L3 conforme descrito no item 4.6. As larvas são então 

incubadas no extrato vegetal por 3 h a 20ºC e então centrifugadas e lavadas 3 vezes em PBS. Brunet et al. (2008) 
sugerem o uso de 6 repetições por tratamento, inclusive para os controles, e o PBS é utilizado para evitar alterações no 
pH do meio. Para a preparação dos explants, retira-se um pedaço de aproximadamente 4 cm2 do abomaso que é 
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colocado em cada poço de uma placa de 6 poços. Um cilindro é colocado no centro de cada explant formando uma 
câmara isolada onde as larvas são colocadas em contato com a mucosa. Em volta do cilindro adiciona-se 1 mL de 
solução a 37ºC composta conforme Jackson et al. (2004). Insere-se no centro do cilindro cerca de 1.500 L3 sem 
cutícula, preparadas em 0,5 mL de PBS a 37ºC. A placa é tampada com certa pressão de forma a isolar as câmaras e 
então incubada em câmara escura a 37ºC por 3 h. O tempo de sacrifício do animal até a incubação da placa não deve 
exceder a 40 min.  

Após a incubação, os cilindros são removidos e lavados dentro de tubos tipo Falcon usando-se 35 mL  de 
solução salina fisiológica  a 0,9%. O mesmo ocorre com cada poço da placa e com os explants. Por último, os explants 
são colocados em tubos contendo 35 mL de solução de pepsina a 1%/solução de HCl a 1% para que ocorra a digestão 
do tecido, que fica incubado na solução overnight a 37ºC. O conteúdo do tubo é fixado com 0,5 mL de lugol. Para a 
realização da contagem das larvas, o volume de cada tubo é ajustado para 40 mL adicionando-se solução salina 
fisiológica. O número de larvas presentes em uma alíquota de 4% é determinado em microscópio (BRUNET et al., 
2008). Cálculo da porcentagem de larvas associadas com a mucosa: 

% L associadas  =  n de larvas obtidas do tecido digerido   x 100 
                 n de larvas não associadas + n de larvas obtidas do tecido digerido 
 

4.8) Teste de motilidade em vermes adultos (Adult Motility Assay – AMA) 
Na Embrapa Pecuária Sudeste utiliza-se a metodologia de Hounzangbe-Adote et al. (2005). Uma ovelha com 

elevado OPG é sacrificada e, imediatamente após a morte, o abomaso é coletado, aberto com uma incisão longitudinal 
e lavado com solução salina. O abomaso é imerso em funil contendo solução salina a 37ºC.  Uma a duas horas depois, 
os espécimes de Haemonchus contortus que sedimentaram são retirados e incubados por 1 h a 37ºC em PBS, com 
penicilina e estreptomicina a 4%. Adiciona-se 1 mL dos extratos vegetais em 5 concentrações diferentes. Como opção 
as diluições dos extratos podem ser produzidas adicionando-se PBS com penicilina e estreptomicina a 4%. Logo em 
seguida, os parasitas em movimento são transferidos na proporção de 3 parasitas/poço (placas de 24 poços). Também 
são preparados o controle contendo somente PBS com antibiótico e outro contendo também o solvente. No controle 
positivo pode-se utilizar anti-helmínticos que causam paralisia (ivermectina ou levamisol). Para cada tratamento são 
feitas de 3 a 8 repetições. As placas são incubadas em estufa a 37°C, 100% de umidade relativa e em estufa com CO2 a 
5%. Os parasitas são observados nos seguintes intervalos de tempo: 2, 4, 6, 20, 24 e 48 h. O meio é mudado a cada 24 
h e o cálculo da motilidade é feito para cada observação dividindo-se o número de parasitas imóveis pelo total de 
parasitas nos poços das repetições. 

 
TESTES A CAMPO 

O fornecimento oral de partes de plantas para pequenos ruminantes foi realizado com o objetivo de se verificar 
ação antiparasitária sobre nematóides gastrintestinais. Não foi observado efeito do Neem (Azadirachta indica, 
Meliaceae) na dose de 30g de folhas secas/animal/dia, fornecido por 5 dias consecutivos. O OPG foi monitorado 
diariamente por 28 dias nos grupos tratado e controle contendo 12 cabras cada (CHAGAS; VIEIRA, 2007). Também 
realizou-se experimento com 40 ovelhas da raça Morada Nova divididas em 5 tratamentos de 8 animais: no tratamento 
1 ou controle, os animais receberam milho moído (100 g/animal/dia). No tratamento 2 forneceu-se diariamente 1.6 
g/animal/dia de produto homeopático (segundo recomendações do fabricante), misturado ao milho por 18 meses. Nos 
tratamentos 3, 4 e 5, forneceu-se respectivamente 12.5, 25.0 e 37.5 g/animal de folhas de A. indica, fenadas, trituradas 
e incorporadas ao milho, administradas 15 dias sim e 15 dias não. Os animais permaneceram durante o experimento 
em piquetes separados de pastagem nativa raleada, onde também pastejavam. Foram feitas 39 coletas quinzenais para 
realização de OPG e coprocultura. As porcentagens médias dos gêneros identificados durante o experimento foram: 
Haemonchus: 65.58 + 3.27, Trichostrongylus: 15.92 + 7.38 e Oesophagostomum: 18.50 + 6.22. Os tratamentos 
avaliados não foram eficientes no controle dos nematóides gastrintestinais (P>0.05). As médias de OPG (Log 10) para os 
tratamentos de 1 a 5 foram, respectivamente, 3,55 + 0,28; 3,48 + 0,31; 3,90 + 0,29; 2,78 + 0,29 e 3,48 + 0,30. 
Observou-se efeito altamente significativo (P<0,0001) entre os períodos de coleta (início, meados e final da estação 
seca, início e meados da estação chuvosa), cujas médias foram, respectivamente, 2,74c + 0,19; 3,75b + 0,19; 4,34a + 
0,21; 3,47b + 0,25 e 2,56c + 0,25 (CHAGAS et al., 2008b). 

Deve-se considerar que a azadiracthina-A, substância que se acredita ser ativa sobre os parasitas, está 
presente na semente a uma concentração aproximada de 24,85 mg/ 100g, enquanto nas folhas de 0,59 mg/100 g 
(SUNDARAM, 1996). 

Na tentativa de se desenvolver produtos fitoterápicos com características comerciais, tais como, eficácia 
comprovada in vivo, matéria-prima padronizada disponível e viabilidade econômica, alguns experimentos estão sendo 
conduzidos nos rebanhos ovino e bovino da Embrapa Pecuária Sudeste e os resultados serão apresentados. 
Formulações, que têm como base extratos vegetais, estão sendo trabalhadas no sentido de se evitar a destruição das 
substâncias ativas pela flora ruminal e pH ruminal, no caso de nematóides gastrintestinais de ovinos,  bem como 
aumentar o período residual, no caso de ectoparasitas de bovinos. 

 
CONCLUSÃO 

Em função da grande variedade de testes in vitro para nematóides gastrintestinais, pode-se afirmar que o LDT 
tem demonstrado problemas com relação à contaminação do meio ou obtenção de baixas taxas de desenvolvimento de 
L1 para L3. O LFIA tem sido utilizado para a realização de screenings de extratos vegetais ativos, visto que esse é um 
teste mais sensível por utilizar L1. O LEA é simples, prático e de uso mais freqüente, ao contrário do IVDC, que é um 
teste bastante laborioso. Avaliações de resistência às lactonas macrocíclicas têm ajudado a padronizar o LMIA. Um 
extrato vegetal de grande potencial pode ter seu uso subestimado ou simplesmente descartado se as metodologias 
disponíveis não forem utilizadas de forma correta. 

Em experimentos realizados com A. indica, o fornecimento de folhas para consumo direto pelos animais não é 
recomendado em função da ineficácia comprovada no controle de nematóides gastrintestinais. Além disto, a folha 
possui gosto amargo e a ingestão é evitada pelos animais. Pesquisas de formulações que contornem problemas com a 
absorção e com a solubilidade devem ser realizadas buscando-se boa biodisponibilidade e eficácia antiparasitária. A 
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formação de grupos de pesquisa multidisciplinares e parcerias com a indústria de medicamentos veterinários poderão 
viabilizar o desenvolvimento de novas alternativas de controle parasitário. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ABBOTT, W. S. A method for computing the effectiviness of insecticidies. Journal of Economics Entomology, v. 18, p. 

265-267, 1925. 
ÁLVAREZ-SÁNCHEZ, M.A.; GARCÍA, J.P.; BARTLEY, D.; JACKSON, F.; ROJO-VÁZQUEZ, F.A. The larval feeding 

inhibition assay for the diagnosis of nematode anthelmintic resistance. Experimental Parasitology, v. 110, p. 56-
61, 2005. 

BAHUAUD, D.; MARTINEZ-ORTIZ DE MONTELLANO, C.; CHAUVEAU, S.; PREVOT, F.; TORRES-ACOSTA, F.; 
FOURASTE, I.; HOSTE, H. Effects of four tanniferous plant extracts on the in vitro exsheathment of third-stage 
larvae of parasitic nematodes. Parasitology, v. 132, p. 545-554, 2006. 

BARROS, A.T.M.; GOMES, A.; ISMAEL, A.P.K.;  KOLLER, W.W. Susceptibility to Diazinon in populations of the horn fly, 
Haematobia irritans (Diptera: Muscidae), in Central Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 97, n. 6, p. 
905-907, 2002. 

BIZIMENYERA, E.S.; GITHIORI, J.B.; ELOFF, J.N.; SWAN, G.E. In vitro activity of Peltophorum africanum Sond. 
(Fabacea) extracts on the egg hatching and larval development of the parasitic nematode Trichostrongylus 
colubriformis. Veterinary Parasitology, v. 142, p. 336-343, 2006. 

BRUNET, S.; JACKSON, F.; HOSTE, H. Effects of sainfoin (Onobrychis viciifolia) extract and monomers of condensed 
tannins on the association of abomasal nematode larvae with fundic explants. International Journal for 
Parasitology, v. 38, p. 783-790, 2008. 

CHAGAS, A.C.S.; LEITE, R.C.; FURLONG, J.; PRATES, H.T.; PASSOS, W.M. Sensibilidade do carrapato Boophilus 
microplus a solventes. Ciência Rural, v. 33, p. 109-114, 2003. 

CHAGAS, A.C.S.; OLIVEIRA, M.C.S.; CARVALHO, C.O.; GEORGETTI, C.S.; SCHIAVONE, D.C.; FERREZINI, J.; 
FREITAS, A.R. Otimização da eclodibilidade larvar no Egg Hatch Test. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
PARASITOLOGIA VETERINÁRIA, 15., 2008, Curitiba. Anais...Curitiba: CBPV, 2008a. CD ROM. 

CHAGAS, A.C.S.; PASSOS, W.M.; PRATES, H.T.; LEITE, R.C.; FURLONG, J.; FORTES, I.C.P. Efeito acaricida de 
Eucalyptus em Boophilus microplus: óleos essenciais e concentrados emulsionáveis. Brazilian Journal of 
Veterinary Research and Animal Science, v. 39, n. 5, p. 247-253, 2002. 

CHAGAS, A. C. S., VIEIRA, L.S. Ação ovicida in vitro e in vivo de Azadirachta indica (Neem) em nematódeos 
gastrintestinais de caprinos. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v. 44, p. 49-55, 
2007.  

CHAGAS, A.C.S.; VIEIRA, L.S.; FREITAS, A.R.; ARAÚJO, M.R.A.; ARAÚJO-FILHO, J.A.; ARAGUÃO, W.R.; 
NAVARRO, A.M.C. Anthelmintic efficacy of neem (Azadirachta indica a. juss) and the homeopathic product Fator 
Vermes in Morada Nova sheep. Veterinary Parasitology, v. 151, p. 68-73, 2008b.  

COLES, G.C.; BAUER, C.; BORGSTEEDE, F.H.M.; KLEI, T.R.; TAYLOR, M.A.; WALLER, P.J. World Association for the 
Advancement of Veterinary Parasitology (W.A.A.V.P.) methods for the detection of anthelmintic resistance in 
nematodes of veterinary importance. Veterinary Parasitology, v. 44, p. 35-44, 1992.  

 DRUMMOND, R. O.; ERNEST, S. E.; TREVINO, J. L.; GLADNEY, W.J.; GRAHAM, O. H. Boophilus annulatus and B. 
microplus: laboratory tests of insecticides. Journal of Economics Entomology, v. 66, n. 1, p. 130-133, 1973. 

FAO PLANT PROTECTION BULLETIN. Recommended methods for the detection and measurement of 
resistance of agricultural pests to pesticides: tentative methods for larvae of cattle tick Boophilus 
spp. FAO method n.º7, v. 19, p.  15-18, 1971. 

HOUNZANGBE-ADOTE, M.S.; PAOLINI, V.; FOURASTE, I.; MOUTAIROU, K.; HOSTE, H. In vitro effects of four tropical 
plants on three life-cycle stages of the parasitic nematode, Haemonchus contortus. Research in Veterinary 
Science, v. 78, p. 155-160, 2005. 

HUBERT, J.; KERBOEUF, D. A microlarval development assay for the detection of anthelmintic resistance in sheep 
nematodes. Veterinary Record, v. 130, p.442-446, 1992. 

JACKSON, F.; GREER, A.W.; HUNTLEY,J.; McANULTY, R.W.; BARTLEY, D.J.; STANLEY, A.; STENHOUSE, L.; 
STANKIEWICZ, M.; SYKES, A.R. Studies using Teledorsagia circumcincta in an in vitro direct challenge method 
using abomasal tissue explant. Veterinary Parasitology, v. 124, p. 73-89, 2004. 

MIGLIATO, M.A.T. Avaliação da toxicidade de solventes e emulsificantes utilizados em experimentos com 
fitoterápicos sobre ovos de nematóides gastrintestinais de ovinos. Monografia de conclusão de curso de 
Bacharelado em Ciências Biológicas da UNICEP, 2007. 33p. 

MRI. Larval feeding inhibition assay (LFIA). Standard Operating Procedures of Moredum Research Institute. PROC 
121, 2008. 3p. 

OLIVEIRA, M.C.S.; CHAGAS, A. C. S.; FERREZINI, J.; CARVALHO, C.O. Efeito do óleo essencial de Eucalyptus 
staigeriana sobre larvas de terceiro estádio de Cochliomyia hominivorax. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
PARASITOLOGIA VETERINÁRIA, 15., 2008, Curitiba. Anais...Curitiba: CBPV, 2008. CD ROM. 

SHEPPARD, D.C.; HINKLE, N. C. A field procedure using disposable materials to evaluate horn fly insecticide 
resistance. Journal of Agricultural Entomology, v.4, p.87-89, 1987.  

SMITH, C.L. Mass Production of Screw-Worms (Callitroga hominivorax) for the Erradication Program in 
Southeastern States. Journal of Economics Entomology, v.53, n.6, p.1110-1116, 1960. 

SUNDARAM, K.M.S. Azarirachtin biopesticide: a review of studies conducted on its analytical chemistry, environment 
behavior and biological effects. Journal of Environmental Science and Health, v. B13, p. 913-948, 1996. 

 
 
 
 
 
 
 



13 

 

PARASITOSES EM PISCICULTURA NO ESTADO DO PARANÁ 
FARMED FISH PARASITES IN PARANÁ STATE 

PROFA. DRA. ÂNGELA TERESA SILVA-SOUZA 
Laboratório de Ecologia de Parasitos de Organismos Aquáticos (LEPOA), Universidade Estadual de Londrina, Centro 
de Ciências Biológicas, Departamento de Biologia Animal e Vegetal, 86051-990, Londrina, Paraná, Brasil 

 
A piscicultura tem chamado a atenção de pequenos a grandes produtores que, visando alternativas de lucro ou o melhor 
aproveitamento de suas propriedades, são responsáveis pelo crescente interesse por essa atividade. A demanda por 
peixes adultos e por alevinos tem contribuído para tal crescimento. No estado do Paraná, essa atividade vem sendo 
bastante incentivada e crescendo rapidamente, requerendo controle sanitário rigoroso nos cultivos. Parasitoses em 
pisciculturas podem levar a conseqüências econômicas sérias, seja pela morte dos peixes em grande número, seja pela 
diminuição do valor comercial dos espécimes. No estado do Paraná, os cultivos são realizados em tanques escavados e 
em tanques-rede. Em tanques escavados são cultivados, preferencialmente, pacu, Piaractus mesopotamicus 
(Holmberg, 1887), piavuçu, Leporinus macrocephalus Garavello & Britski, 1988, carpas húngara e chinesa, tilápia, 
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) e os diferentes híbridos. Nessas condições, as principais parasitoses registradas 
são as lerneoses, que têm aparecido menos freqüentemente e em casos isolados e são causadas por espécies de 
Lernaea, em especial, L. cyprinacea Linnaeus, 1758, as infestações por Argulus spp. e por monogenóideos 
dactylogirídeos. No cultivo de alevinos de tilápias, as mais freqüentes são as causadas pelos monogenóideos parasitos 
de brânquias e pelos ciliados, particularmente, Ichthyophthirius multifiliis Fouquet, 1876 e Trichodina spp. No cultivo de 
reprodutores, a principal infestação tem sido por espécies do crustáceo copépode, Lamproglena von Nordmann, 1832, 
introduzidas há poucos anos no Brasil. Em pesque-pague são freqüentes as diferentes parasitoses, mas merece 
destaque as infestações por larvas do molusco bivalve, Anodontites trapesialis (Lamarck, 1819). Preocupante, no 
entanto, tem sido o cultivo de peixes em reservatórios naturais, em sistema de tanques-rede. Nesses, onde são 
cultivadas somente tilápias, as parasitoses por monogenóideos e ciliados são comumente registradas, mas parecem 
produzir menor impacto. No entanto, as bacterioses, particularmente por Streptococcus agalactiae, têm sido bastante 
freqüentes e causado prejuízos consideráveis. 
 
CONTROLE DAS HELMINTOSES GASTRINTESTINAIS DE BOVINOS NA REGIÃO SUL DO BRASIL 
CONTROL OF GASTROINTESTINAL HELMINTHOSES IN CATTLE IN THE SOUTH REGION OF BRAZIL 

ANTONIO PEREIRA DE SOUZA5 

 
RESUMO: O controle das helmintoses dos bovinos deve ser planejado de forma integrada, onde se combinam uma 
série de medidas sincronizadas e racionalizadas para minimizar ao máximo a utilização de anti-helmíntico, com objetivo 
de melhorar a produtividade e a qualidade dos produtos pecuários. Neste artigo enfocou-se aspectos de controle que 
incluí, o manejo, o controle biológico e o uso de anti-helmínticos com base no diagnóstico e dados epidemiológicos para 
a região Sul do País. Ressalta-se a necessidade de incrementar a assistência técnica, propiciar a difusão de 
tecnologias, desenvolver técnicas de diagnóstico mais precisas, realizar estudos epidemiológicos regionalizados e 
estabelecer políticas governamentais, de controle das helmintoses de maneira a coibir o uso indiscriminado de anti-
helmínticos. 
Palavras-chave: Controle de helmintos, bovinos, anti-helmínticos. 

 
ABSTRACT: The cattle helminthoses control must be planned in an integrated way, combining several synchronized 
measures in order to minimize anthelmintic use, aiming to improve cattle quality and productivity. This article focuses on 
control aspects, including management, biologic control and the utilization of anthelmintic, taking into account diagnosis 
and epidemiological data collected in the south of Brazil. It is emphasized the need to enhance technical assistance, to 
spread new technologies, to develop more precise diagnostic techniques, to carry out regional epidemiological studies 
and to establish helminthoses control govern polices so that the indiscriminate use of anthelmintic can be inhibited. 
Key-words: Helminthoses control, cattle, anthelmintics 

 
O rebanho bovino da região Sul do Brasil é constituído por cerca de 23,6 milhões de animais, distribuídos em 

aproximadamente 683 mil propriedades (IBGE 2006). 
As infecções por helmintos gastrintestinais e a flutuação estacional na produção de pastagens, representam 

importantes fatores na redução dos índices de produção do rebanho bovino. Estes dois fatores combinados 
proporcionam baixa conversão alimentar, crescimento retardado e menor ganho de peso. Durante o inverno, as perdas 
podem atingir de 15 a 20% do peso corporal, com freqüente mortalidade de animais jovens e baixo índice de fertilidade.  

O controle das helmitoses tem sido feito quase que exclusivamente com o uso de anti-helmínticos, muitas vezes 
de forma inadequada, sem levar em consideração a categoria animal, os dados epidemiológicos, o diagnóstico preciso 
dos gêneros de helmintose a eficácia do anti-helmíntico. Os mais utilizados pertencem ao grupo das lactonas 
macrocíclicas, os quais foram e estão sendo utilizados, não como um endectocida, ou seja, aproveitando ao máximo as 
suas indicações, mas na maioria das vezes, em situações isoladas no combate ao carrapato, ou aos helmíntos, ou ao 
berne, ou à sarna ou em tratamentos curativos e preventivos de miíases. Dessa maneira a freqüência de tratamentos é 
muito alta, contribuindo também, para a seleção de parasitos resistentes. 

A resistência de helmintos à anti-helmínticos em ovinos e caprinos é freqüente no sistema de produção, todavia, 
o mesmo não acontece com helmintos de bovinos, existindo um número menor de relatos. Porém, isto não é indicativo 
de que os parasitos dessa espécie apresentem uma menor densidade genética para a expressão da resistência, mas 
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sim a menor freqüência de tratamentos a que esta espécie é submetida (PAIVA et al, 2001). No entanto, Fiel et al. 
(2006) relataram que o problema parece ser diferente em países da Oceania, Europa e América do Sul 

No Brasil o primeiro relato em bovinos foi feito por Pinheiro e Echevarria (1990), no Rio Grande do Sul, que 
verificaram resistência do Haemonchus contortus ao oxfendazole e ao albendazole. Posteriormente nesse mesmo 
Estado Mello et al. (2006) relataram o alto grau de resistência dos gêneros Tricostrongylus sp. e Cooperia sp. para as 
macrolactonas 

Em Santa Catarina, Souza et al. (2001), publicaram resultados parciais sobre a resistência de Trichostrongylus 
spp e Ostertagia spp ao levamisole, Haemonchus spp e Cooperia spp à ivermectina e Cooperia spp ao sulfóxido de 
albendazole. Esses mesmos autores em (2008) verificaram que em 39 propriedades, apenas quatro (10,3%), a redução 
do número de ovos por grama de fezes (OPG), nos bovinos, foi superior a 95% simultaneamente para ivermectina, 
fosfato de levamisole e sulfóxido de albendazole. Utilizando os critérios citados por Coles et al. (1992), relataram 
resistência de helmintos à ivermectina em 82,1% das propriedades, das quais 5,1% também apresentavam resistência 
ao fosfato de levamisole; 2,6% ao sulfóxido de albendazole e 2,6% aos três medicamentos. Somente ao fosfato de 
levamisole foram 5,1% das propriedades. 

 A resistência também foi demonstrada por Paiva et al. (2001) e Costa et al. (2004) em São Paulo e por Borges 
et al. (2004) e Rangel et al. (2005) em Minas Gerais.  

 Provavelmente, a resistência de helmintos de bovinos à anti-helmínticos, seja muito mais freqüente, pois 
poucos são os criadores ou mesmo Médicos Veterinários que solicitam exames de fezes dos animais antes e sete a 14 
dias após o tratamento.  

  A idade é um fator determinante na prevalência de helmintos em bovinos. Infecções helmínticas são 
particularmente incidentes em animais com até dois anos. (ROBERTS et al., 1952; TONGSON e BALEDIATA, 1972). 
Este fato diminui drasticamente o OPG dificultando a detecção da resistência dos helmintos aos anti-helmínticos. 
Anziani e Fiel (2008) citaram que a pouca patogenicidade da Coopria e a ausência de indicadores clínicos precisos, que 
levem a suspeitar da falha do tratamento antiparasitário, podem influir também para subestimar o problema.  

O controle das helmintoses dos bovinos deve ser planejado de forma integrada, onde se combinam uma série de 
medidas sincronizadas e racionalizadas para minimizar ao máximo a utilização de anti-helmíntico, com objetivo de 
melhorar a produtividade e a qualidade dos produtos pecuários. Entre essas medidas inclui-se: 

O manejo na propriedade, como o diferimento de pastagens, por períodos variáveis de acordo com o 
microclima de cada região; pastejo em sistemas de rodízios em piquetes; pastejo alternado com espécies diferentes de 
animais; melhoramento de campo nativo ou pastagens cultivadas que propicia aumento da lotação e com isto a 
probabilidade do parasito encontrar o hospedeiro, necessitando aumentar a vigilância e a freqüência de tratamentos. 

O controle biológico é um método utilizado para diminuir a população de uma determinada espécie de 
parasito, através de antagonistas naturais. Sabe-se que na natureza existem muitas espécies de aves, artrópodes e 
fungos, que de uma forma direta ou indireta podem interferir em maior ou menor grau nas populações de parasitos. 
Algumas dessas espécies não têm sofrido interferência do homem para maximizar o efeito do controle biológico. 
Outras, no entanto, podem ser reproduzidas em laboratório e distribuídas na natureza ou administradas aos animais, 
com o propósito de melhorar o controle. Os fungos dos gêneros Monacrosporium Duddingtonia Arthrobotrys têm sido 
utilizados em experimentos laboratoriais e a campo, com resultados promissores para o controle das helmintoses. 
 Alves et al. (2003), Araujo et al. (2004) demonstraram que a administram de “pellets” de M. thaumasium via oral, duas 
vezes por semana, foi eficiente no controle de nematóides parasitos gastrintestinais.  

O uso de anti-helmínticos, na grande maioria das vezes, os critérios utilizados pelos proprietários para o uso 
destes medicamentos, são baseados nas propagandas e nos preços, com isso o rodízio de princípios ativos é aleatório 
e às vezes realizado com intervalos muito curtos, em épocas ou categorias animais inadequadas e até mesmo contra 
espécie de helminto pouco sensível ao medicamento. 

 O diagnóstico laboratorial e/ou a epidemiologia dos helmintos em cada região deve ser a base para um 
programa efetivo de controle. Deve-se levar em consideração que a primeira ação a ser realizada é um teste de eficácia 
do medicamento, com base na redução do OPG. 

O diagnóstico das helmintoses pela técnica Mc Master é o mais utilizado, todavia, apresenta uma variação dos 
resultados do OPG relativamente alta, principalmente em fezes de bovinos, o que torna necessário uma interpretação 
associada ao estado clínico do rebanho. Nicolau et al. (2002) demonstraram que em machos inteiros da raça Nelore, as 
contagens de OPG ajustaram-se ao modelo de distribuição binomial negativa e não evidenciaram associação entre o 
ganho de peso e o OPG. 

No período de maio de 2007 a julho de 2008, em pesquisa realizada pelos professores de Parasitologia do 
Centro de Ciências Agroveterinárias, foi realizado o   acompanhamento do controle das helmintoses em um grupo de 40 
terneiros, com idade inicial em torno de sete meses, mantidos em campo nativo. Antes do início do experimento, foi 
realizado um tratamento anti-helmíntico. Após, a cada 14 dias foi realizada coleta de fezes para a contagem do OPG e 
cultivo de larvas. Utilizou-se o critério para tratamento das helmintoses, quando a média do OPG foi igual ou superior a 
250. Desta maneira, os animais receberam apenas três tratamentos, nos meses de junho, setembro e outubro de 2007 
e até julho de 2008 a média do OPG não mais atingiu o índice estabelecido para tratamento. De dezembro a março os 
campos nativos se apresentavam com boa qualidade e abundância de pastos, o que contribui para a manutenção das 
helmintoses em baixos níveis. Por outro lado, de abril a julho, a qualidade dos pastos foi baixa e o OPG continuou 
abaixo da média de 250, levando a crer que a imunidade foi o principal fator responsável pela manutenção dos índices 
baixos. 

Na Figura 1 está representada o OPG, por ordem decrescente, antes dos três tratamentos dos animais e na 
Figura 2 a média durante o experimento, evidenciando a distribuição binomial negativa de acordo com o citado por 
Nicolau et al. (2002). 

 
Observou-se que, em pelo menos 50% dos animais, o OPG alto repetiu-se duas vezes nas contagens antes do 

tratamento, podendo ser considerados sensíveis a esta parasitose. A repetibilidade também é evidenciada entre os 
animais mais resistentes. 

O cultivo de larvas para a identificação genérica dos parasitos é uma excelente ferramenta, para melhor o 
diagnóstico para a detecção de eficácia ou da resistência aos anti-helmínticos, propiciando a indicação do anti-
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helmíntico mais eficaz para cada situação. No entanto tem que ser considerado o fato de que alguns gêneros requerem 
diferentes temperaturas para expressar o seu melhor desenvolvimento. Assim por exemplo, Haemonchus spp., requer 
como temperatura ideal, 27 ºC, enquanto que, para Ostertagia spp. é 23 ºC. Lamentavelmente nem todos os 
veterinários ou produtores rurais podem contar com apoio laboratorial, em virtude da inexistência de laboratórios 
próximos das propriedades rurais. 

Com base na epidemiologia, recomenda-se os tratamento em momento estratégico, antes do aparecimento do 
pico do parasitismo, o que provoca descontaminação das pastagens pelas larvas e como conseqüência, os animais não 
receberão altas cargas parasitárias nas épocas de maior favorabilidade para o desenvolvimento do parasito. Quando o 
objetivo é o controle das helmintoses, na região Sul do País, é necessário eleger um ou dois gêneros para a realização 
de tratamentos estratégicos, pois, geralmente as infecções são mistas. 

 A variação sazonal de helmintos gastrintestinais, no Planalto Catarinense, foi relatada por Ramos et al. (2004), 
afirmando que a disponibilidade de larvas infectantes de Trichostrongylus e Ostertagia no meio ambiente, tende a ser 
mais elevada no final do inverno, moderada na primavera e voltando a aumentar no início do verão (Figura 3).  

Os autores chamaram a atenção para o aumento súbito de formas imaturas de Ostertagia spp., no final da 
primavera, caracterizando-se como possíveis larvas hipobióticas na mucosa gástrica (larvas com desenvolvimento 
interrompido). Na primavera e verão, a predominância de disponibilidade de larvas no pasto foi de Cooperia e 
Haemonchus. Apesar disso, o gênero Cooperia foi, na maioria dos anos, mais influenciado pela precipitação 
pluviométrica. O gênero Oesophagostomum tem importância no Planalto Catarinense, principalmente pela freqüência e 
grau de intensidade em determinados períodos do ano. A importância desse parasito está mais associada à fase 
imatura, a qual ocasiona nódulos na mucosa, dificultando o seu funcionamento e abrindo uma porta para as infecções 
secundárias. A maior disponibilidade de larvas desse parasito foi verificada no outono e no início do inverno. 

   No Quadro 1, observa-se uma alternativa de tratamentos, para o Planalto Catarinense, por categoria animal, 
com indicativos de princípios ativos, de forma a propiciar o máximo de aproveitamento do espectro de ação dos 
medicamentos, nos parasitos presentes nas respectivas épocas do ano. Assim, a utilização de Endectocida nos meses 
de fevereiro, maio e dezembro tem objetivo de combater helmintos, carrapato e berne. No mês de agosto está 
recomendado anti-helmíntico convencional para o combate aos helmintos. Nessa época a incidência de carrapato e 
berne é tão baixa que não necessita de tratamento. 

 Recomenda-se, tratamentos dos animais com até dois anos de idade, nos meses de fevereiro, maio, agosto e 
dezembro. Nos meses de janeiro, março e abril deverá ser mantido a vigilância para as infestações por carrapato ou 
mesmo berne e se necessário fazer tratamentos específicos para estes parasitos.  

As vacas por serem mais resistentes as helmintoses gastrintestinais, deverão ser tratadas, somente em agosto, 
antes do parto, quando se tornam mais susceptíveis. Dependendo do manejo, número de animais da propriedade e 
disponibilidade de mão de obra este tratamento pode ser feito no dia do parto. Nas demais épocas do ano deverão ser 
feitos tratamentos específicos contra carrapatos e bernes de acordo com o grau de infestação.  

 
QUADRO 1. Esquema de tratamentos parasiticidas em bovinos no Planalto Catarinense 

Categoria animal Tratamento 

Fevereir
o 

Maio Agosto Dezembr
o 

Animais até 24 meses E E A E 
Vacas - - A - 

D= Endectocida, A = Anti-helmíntico convencional. 
 
No Rio Grande do Sul, Pinheiro et al. (2006) em um programa integrado de controle das parasitoses 

recomendam, conforme demonstrado no quadro 2:  
 

Quadro 2. Programa estratégico integrado para o controle de verminose e do complexo 
                 carrapato/tristeza parasitária bovina. 
 
Controle Meses 

Setembr
o 

Novembro Fevereiro Maio 

Verminose Carrapato  A E E E 
Agentes da Tristeza                        
Parasitária Bovina 

 
V 

   

E = Endectocida  
A = Anti-helmíntico Avançado (albendazole, fenbendazole, oxfendazole)  
V = Vacina contra Tristeza Parasitária Bovina. 
 
Tratamento em setembro (A) - Visa controlar o pico de verminose que normalmente ocorre nesse período, 

principalmente de larvas em hipobiose (inibidas) com o uso de anti-helmíntico largo espectro, por exemplo, o 
albendazole. A indicação da vacina contra a tristeza parasitária bovina (V) objetiva reforçar os anticorpos contra as 
infecções a serem transmitidas pelos carrapatos nos meses subseqüentes. 

Tratamento em novembro (E) - Pretende controlar larvas ainda em hipobiose, a primeira geração de carrapatos 
e auxiliar no combate ao berne. Por esta razão é indicado um endectocida de comprovada eficiência. 

Tratamento fevereiro (E) - Também usando um endectocida de comprovada eficiência, serve para controlar a 
segunda geração de carrapatos, o berne e as verminoses do período. 

Tratamento maio (E) - Esta aplicação com um endectocida eficaz objetiva controlar a terceira geração de 
carrapatos, o berne e as verminoses de outono. 

Os autores chamaram a atenção para que os tratamentos de novembro e fevereiro devem ser aplicado na 
metade de cada mês e os demais no início.  
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Para a região Norte do Estado do Paraná, Vidotto (2008) sugeriu para controle estratégico integrado de parasitas 
em bovinos leiteiros tratamentos em maio, julho e setembro. 

Considerações finais - Apesar da se ter avançado e produzido tecnologias para o controle das helmintoses dos 
bovinos e alguns produtores as utilizarem, ainda há muito o quê fazer. É fundamental incrementar a assistência técnica, 
propiciar a difusão de tecnologias, desenvolver técnicas de diagnóstico mais precisas, realizar estudos epidemiológicos 
regionalizados e por último estabelecer políticas governamentais, de controle de maneira a coibir o uso indiscriminado 
de anti-helmínticos. 
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Figura 1. Distribuição do número de ovos, da Ordem Strongylida, por grama de fezes de bovinos antes de dos 
tratamentos com anti-helmíntico em três ocasiões. 
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     Figura 2. Distribuição média do número de ovos, da Ordem Strongylida, por grama de fezes de bovinos, no período 

de maio de 2007 a julho de 2008.  
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 FIGURA 3. Variação sazonal de Trichostrongylus, Ostertagia e Cooperia, em Bovinos, no Planalto Catarinense 

Adaptado de Ramos et al. (2004) 
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CONTROL INTEGRADO DE PARÁSITOS: DEL INTERÉS ACADÉMICO A LA REALIDAD 

ARMANDO NARI HENRIOUD - Departamento de Parasitología - DILAVE “Miguel C Rubino” anari@mgap.gub.uy 

 
RESUMEN 
 El aumento del comercio de alimentos de origen animal, ha generado beneficios, oportunidades y desafíos. Hoy 
estamos accediendo a mercados de carne y leche más rentables, pero también más regionalizados, especializados y 
exigentes, en términos de Salud Pública y Animal. El presente del control parasitario, en países del MERCOSUR, se 
encuentra delimitado por las palabras “Seguridad Alimentaria”, “Inocuidad Alimentaria”, “Medio Ambiente” y “Equidad. 
En dicho marco, es necesario controlar endo y ectoparásitos que conviven en un mismo sistema productivo, muchas 
veces con serios problemas de resistencia a los pesticidas (insecticidas, acaricidas, antihelmínticos). Para ello, es 
importante  desarrollar una investigación de sistemas, integrando los estudios epidemiológicos locales, con los 
avances logrados en cada área especializada. Este trabajo, presenta una nueva perspectiva del Control Integrado de 
Parásitos (CIP) que considera el control de los principales endo y ectoparásitos en rumiantes, dentro de un enfoque 
multidisciplinario,  integrador de tecnologías y responsable de la presencia de residuos y el medio ambiente. No 
obstante esto, el CIP no es un “sistema mágico” capaz de asegurar sostenibilidad en cualquier circunstancia, por lo que 
tiene que ser cuidadosamente planificado.  
 
INTRODUCCIÓN 
A nivel global, el centro de gravedad de la producción animal sigue desplazándose hacia el sur y varios países de la 
región, surgen como poderosos competidores.. Algunos países con marcada vocación exportadora, como Argentina, 
Brasil, Chile, México y Uruguay han tomado ventaja de su hasta ahora, mayor disponibilidad de tierras, costos más 
bajos de producción, status sanitario y mejoramiento de la infraestructura. En forma simultánea, se han venido 
procesando algunos cambios, que afectan el enfoque de la Producción y  Salud Animal y que representan el marco de 
los presentes sistemas de control parasitario: 
 
- Especies animales. La producción animal mundial será doblada para el 2050 (relativo al período 1999-2001). Este 
incremento, será en base fundamentalmente a aves y cerdos (FAO, 2006), a través de sistemas que incorporen mucha 
tecnología e inversión en poco espacio;    
- Comercio. El comercio de alimentos de origen animal, ha generado beneficios, oportunidades y desafíos. Hoy 
estamos accediendo a mercados de carne y leche más rentables, pero también más regionalizados, especializados y 
exigentes, en términos de Salud Pública y Animal.  Otra situación que dificulta el comercio dentro y entre países, es la 
posibilidad de introducir parásitos resistentes a través de traslados o importaciones de animales vivos. (Nari & Hansen, 
1999);  
 
- Disponibilidad de pasturas. Por diversas razones, el mundo dispone de menos pasturas para la producción animal. 
Este cambio, puede parecer relativamente nuevo en el MERCOSUR, pero viene procesándose hace varias décadas a 
nivel mundial.  En nuestra región, el sector agropecuario esta sufriendo importantes cambios técnicos, estructurales y 
geográficos, con extensas áreas destinadas a la producción de granos, a veces utilizados en la alimentación animal. La  
siembra de granos,  la forestación o desforestación según los casos,  está desplazando y concentrando el ganado en 
otras áreas, limitando la producción y aumentando el riesgo de contraer enfermedades; 
 
- Intervención del Estado. Los Servicios Veterinarios, han sufrido un largo período de agonía, con dificultades para 
mantener una masa crítica profesional capacitada y un apoyo logístico adecuado. Esto ha  afectado sus Campañas 
Sanitarias y la mayoría de los servicios que deben ser propios del Estado; 
 
- Extensión al productor. La extensión al productor, salvo casos puntuales,  es carente o  inexistente en países en vía 
de desarrollo. El cambio de aptitud y actitud del productor agropecuario a través de la extensión, es  importante para el 
control de casi cualquier enfermedad animal. Considerar la “variable productor” en el caso de las enfermedades 
parasitarias, es sustancial (Petney, 2001); 
 
- Pesticidas. La industria farmaceútica ha sufrido una escalada importante en los costos de investigación y desarrollo 
de pesticidas (acaricidas, insecticidas, antihelminticos). Sus prioridades han cambiado hacia el desarrollo de productos 
destinados a humanos, animales de compañía y/o otras especies productivas como los cerdos y las aves (Waller, 2006; 
Peter, et al. 2005, Geary and Thompson, 2004).  
. 
- Medio Ambiente. La conciencia y las exigencias, sobre el impacto de la ganadería en los cambios climáticos 
globales y en la contaminación del Medio Ambiente son cada vez más fuertes FAO, 2007 a; FAO, 2007,b). Un ejemplo 
de esto último, son las exigencias para la eliminación de insecticidas-acaricidas obsoletos o de uso reciente, como es 
el caso de los baños de bovinos y ovinos (FAO, 2007, d); 

 
- Genoma parasitario. La resistencia parasitaria a los pesticidas, es hoy un hecho irrefutable a nivel mundial y regional, 
con niveles de resistencia sin precedentes en parásitos gastrointestinales de ovinos, emergente en bovinos de varios 
países de América del Sur y una prevalencia del 55% solo para el caso de las ivermectinas, en rodeos relevados en 
Argentina (PCT/ARG/2904). Altos niveles de resistencia de Boophilus microplus y Hematobia irritans han sido también  
comunicados en toda América Latina. Debido a los problemas de resistencia, los pesticidas deben ser considerados 
como un recurso no renovable (FAO, 2004); 
 
- Residuos.  El desarrollo de resistencia, se encuentra íntimamente ligado a la presencia de residuos, como 
consecuencia del incremento en la frecuencia/concentración/ combinación de pesticidas (Donald, 1994) pudiéndose 
transformar en una barrera no arancelaria, en el comercio entre países; 
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La magnitud e impacto, de estas transformaciones puede ser discutida, pero la tendencia es irreversible ya que el 
atractivo económico que genera el cambio es muy importante. Dentro de este marco global, el presente trabajo, tiene 
como cometido analizar el estado actual del control de endo y ectoparásitos con énfasis en los países del MERCOSUR. 
Así mismo, considera las perspectivas de aplicación y desarrollo en la región, de estrategias de Control Integrado de 
Parásitos (CIP).  
 
ENFOQUE “CLÁSICO” DEL CONTROL. A partir de la década de los 60, el impacto tecnológico de la utilización de 
medicamentos destinado a salud humana y animal ha sido tan importante, que en América Latina y el Caribe, la 
implementación del control parasitario es sinónimo de control químico. El paradigma del control ha sido disponer de la 
drogas de gran eficacia, persistencia, amplio espectro de acción, baja toxicidad y residuos. Tanto en endo como en 
ectoparásitos de rumiantes, el control se ha basado en la utilización de estrategias tendientes al máximo control y 
rendimiento productivo.  
 
Algunas de las características de este enfoque han sido: 
 

- El pesticida es considerado como la única herramienta de control (resultado: dependencia y falta de 
sostenibilidad); 

 
- Se prioriza la productividad, sin considerar la inocuidad alimentaria y Medio Ambiente (resultado: residuos y 

contaminación); 
 

- Se investiga y recomienda en forma compartimentada para ecto, endo y hemoparásitos (resultado: no se 
considera el “sistema ganadero” en forma holística); 
 

- Se trata cada animal del rodeo o la majada (resultado: aumento de la presión de selección para resistencia); 
 

- Se lucha contra la resistencia solo cambiando de principio activo o combinaciones (“Combos”) de ambos 
(resultado: más de lo mismo, aumento de residuos y resistencia múltiple); 
 

- Se trata y mueve los animales, sin considerar el “refugio” parasitario (resultado: más presión de selección y 
pérdida de sostenibilidad) 

 
Este enfoque, es en esencia auto-limitante, ya que olvida la propia reacción del genoma parasitario.  
 
Destacado: En países del MERCOSUR es cada vez  más frecuente, encontrar establecimientos ganaderos, que 
individualmente, presentan resistencia a varias especies de nematodos de ovinos, caprinos y bovinos y a 
Boophilus microplus y Haematobia irritans  en bovinos.    
        
ENFOQUE ACTUAL DEL CONTROL El gran desafío de los Estado es y será conciliar la tutela de la calidad de vida de 
la sociedad, con el crecimiento económico. El futuro de un país productivo y natural, seguramente se ecuentre 
delimitado por las palabras “Seguridad Alimentaria”, “Inocuidad Alimentaria”, “Medio Ambiente” y “Equidad” 
(FAO, 2006) Como Veterinarios, tenemos la responsabilidad de mejorar el control parasitario, dentro del contexto de 
medidas tendientes a  mejorar la producción animal, produciendo alimentos  económicamente competitivos  y  libre de 
residuos (Vercruysse y Dorny, 1999). En este nuevo enfoque, es necesario considerar un “menú” de opciones de 
control, combinadas en forma racional con el pesticida. Para ello, es importante  desarrollar una investigación de 
sistemas, integrando los estudios epidemiológicos locales, con los avances logrados en cada área especializada. Es 
notable observar como grupos de investigadores (helmintólogos, entomólogos, epidemiólogos etc) trabajan en una 
institución, con muy conocimiento de lo que hace su colega vecino. Esta falta de comunicación, ha tratado de ser 
abordada para el caso de endo y ectoparásitos a través de la formación del Grupo de Trabajo sobre Resistencia 
Parasitaria (GTRP) de la FAO donde se estimula el contacto entre especialistas con diferente formación y la Industria 
Farmaceútica. Esta necesidad ha sido enfatizada, en recomendaciones y/o estudios realizados a nivel internacional y 
nacional (OIE, 1999; Perry et al, 2002). Para los países exportadores del MERCOSUR, es necesario recordar que la 
“trazabilidad” no es solo una herramienta impuesta por los importadores, sino un poderoso mecanismo que puede 
ayudar a cerrar la cadena del “campo a la mesa” con nuevos estudio restropectivos que van “de la mesa al campo”.   
 
Destacado: Es necesario impulsar ideas capaces de utilizar el avance científico, dentro de un sistema de control 
de los principales endo y ectoparásitos en rumiantes, integrador de tecnologías,  responsable de la presencia 
de residuos y el medio ambiente.  
 
PESTE Y CONTROL INTEGRADO DE PARASITOS (CIP)  
En un sentido amplio se considera una peste, a todo organismo que compite significativamente con la productividad y 
calidad del alimento humano (Dhaliwal et al, 2004).  
La definición del CIP ha sido dada al comienzo para pestes agrícolas y es perfectamenete asimilable a las 
enfermedades  animales. El CIP se considera como “un sistema de manejo de pestes, que utiliza todas las técnicas y 
métodos apropiados para para combatir una o más pestes,  interfiriendo lo menos posible con el medio ambiente y 
manteniendolas  a un nivel que no produzcan daño” (FAO, 1974). En realidad, el CIP es una variante del Control 
Integrado de Pestes (= plagas) cuyo origen, se pierde en las más antiguas prácticas de la agricultura. En términos de 
resistencia a los pesticidas, el CIP combina adecuadamente, varias herramientas de control, a efectos de desestabilizar 
la formación de aquellas poblaciones parasitarias con mayor proporción de individuos genéticamente resistentes, 
manteniendo un nivel adecuado de productividad en los sistemas de producción ganadera (Nari, 2002).  
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Destacado: A partir en la segunda mitad del siglo XX las estratégias CIP son reconocidas  uno de los enfoques 
más robustos adoptados por las ciencias agrícolas y pecuarias. 
 
¿CIP, UN ENEMIGO DEL PESTICIDA?  
El CIP, muchas veces ha sido identificado con la eliminación potencial del control químico, con todas las consecuencias 
de pérdidas de producción, caída de ventas de antiparasitarios en el mercado veterinario y desestímulo para la 
producción de nuevas moléculas. Cabe preguntarse entonces, si el CIP está en condiciones de sustituir la utilización de 
químicos y/o desestimular el desarrollo de nuevas moléculas. La respuesta responsable, debe ser NO y existen varios 
factores, que asisten a esta afirmación: 
 - Políticas tecnológicas. Las innovaciones tecnológicas y su adopción masiva, nunca han sido repentinas y solo han 
avanzado por pasos sucesivos, apoyadas por políticas (ámbito gubernamental, universitario, asociaciones de 
productores e industria farmacéutica) favorables a su desarrollo. Mucho falta por hacer, en la validación local de 
estrategias CIP que utilicen nuevas tecnologías, complementadas por el “soporte oportuno” del pesticida;  
- Conocimiento. Los sistemas CIP aunque sencillos en su concepción, necesitan de un fuerte componente de 
capacitación y participación del productor agropecuario y sus asesores (van Wyk, 2008). Esto sigue siendo más una 
excepción que una regla en América Latina. El éxito del CIP, dependerá de una interacción balanceada de factores 
ecológicos, sociales, técnicos y económicos. La metodología aplicada deberá ser robusta, simple, flexible y no mucho 
más cara que los métodos actualmente en uso (Jonsson, 2007). 
 
- Tecnologías complementarias. Quienes trabajan en endo  y ectoparásitos, seguramente hace años, esperan 
marcadores genéticos que ayuden a  seleccionar ovinos o bovinos resistentes, técnicas moleculares para el diagnóstico 
temprano de resistencia, vacunas de garrapatas suficientemente protectivas en diferentes ecosistemas, vacunas 
seguras y eficaces contra A. marginale, B. bovis y B bigemina. Estas tecnologías “complementarias”, que se encuentran 
en distinto grados de desarrollo, producirían un vuelco importante en la implementación de sistemas CIP. Posiblemente 
el error de la “Revolución Biotecnológica” y más recientemente de los estudios genómicos a nivel médico y veterinario, 
ha sido el de crear demasiadas expectativas en cuanto a los logros inmediatos prometidos (Nightingale and Martin, 
2004). Hoy es evidente, que el desarrollo de herramientas biotecnológicas concretas, no es tan fácil como se decía y 
que su aplicación, afrontará los mismos problemas que las tecnologías convencionales.  
 
-Sostenibilidad. Dependiendo de donde se intente desarrollar la producción pecuaria, los aspectos ambientales y de 
sostenibilidad  poseen imperativos diversos. Para países en desarrollo como los del MERCOSUR las  preocupaciones 
sobre  sostenibilidad  surgen de la intensificación de los sistemas de producción (degradación del suelo, pérdida de 
recursos acuíferos, contaminación ambiental, mantenimiento de recursos genéticos etc). Por el contrario, para países 
desarrollados  las preocupaciones se centran en los efectos del híper consumo y en el mantenimiento de estilos de vida. 
Por esta razón los requerimientos de calidad,  tipo de presentación del producto, así como su bioseguridad adquieren 
especial relevancia. 
 En términos de control de endo y ectoparásitos, la sostenibilidad de un sistema productivo y las exportaciones puede 
ser amenazada tanto por la utilización irracional de pesticidas (resistencia, residuos, contaminación del Medio Ambiente) 
como por la completa ausencia de estos. Los sistemas de producción más estrictos, que prácticamente no utilizan 
químicos, están sufriendo problemas crecientes con parásitos (prevalencia, diversidad, intensidad) lo cual puede 
sacrificar la salud animal. En un futuro inmediato, será necesario que estos sistemas de producción mantengan un 
balance, entre la Salud Animal y las limitaciones impuestas por el criterio de producción orgánica (Waller, 2006).   
 
Destacado: Hoy más que nunca, la inocuidad de un pesticida debe ser multifactorial e incluye, inocuidad para el 
consumidor (residuos en carne/leche); inocuidad para el operador (toxicidad en humanos); inocuidad 
medioambiental  (eco-toxicidad) e inocuidad para las especies no- destinadas al control.   
 
LOS ENEMIGOS ACTUALES DE LOS PESTICIDAS. 
 
La disponibilidad futura de plaguicidas contra endo y ectoparásitos, estará fuertemente condicionada a factores, 
tecnológicos, económicos y de mercado: 
 
- Percepción de gravedad. Una ley no escrita pero de uso común, es que mientras el pesticida “mate” no hay por que 
preocuparse y es más barato para todos, seguir usando lo mismo. En establecimientos reales de producción y 
especialmente en endoparásitos, es muy difícil detectar “a campo” diferencias entre un 20-40 % de eficacia en un 
pesticida.  Por esa razón, es fácil que  prosperen las falsificaciones, la falta de calidad de algunos productos y la 
resistencia parasitaria. A pesar de que se ha mejorado en estos años, el diagnóstico, el monitoreo y el Veterinario, 
siguen sin ser utilizados adecuadamente. La percepción de que el problema de resistencia no es suficientemente grave, 
tiene también sus raíces, en quién toma decisiones en la industria farmacéutica o en las políticas sanitarias de los 
países. Muchas políticas sanitarias en países en desarrollo, son tomadas “con el agua al cuello” cuando la crisis es ya 
evidente (en este caso, una amplia distribución geográfica de resistencias, cruzada y múltiple).  
 
- Resistencia parasitaria. La percepción sobre su alcance sigue dependiendo de quién la defina. Para el genetista, es 
un cambio de frecuencia en los alelos que determinan la sobrevivencia al pesticida, para el bioquímico, una 
transformación en las curvas dosis-mortalidad, para el productor  la pérdida total o parcial de eficacia de un producto y 
para la firma comercial, una pérdida de competitividad en el mercado con acortamiento del retorno económico. 
Independientemente de quién la interprete, la resistencia ha transformado el mercado veterinario, lo que justifica aún 
más, un asesoramiento técnico adecuado y el fortalecimiento de los Servicios Oficiales de Contralor.  
 
Destacado: Es difícil anticipar cuanto tiempo la I & D de nuevas drogas, será mantenida por las grandes 
compañías farmacéuticas, sin la evidencia clara de que necesitan ser remplazadas por nuevos núcleos 
químicos. Es importante fortalecer los Servicios Oficiales de Contralor  
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¿PORQUE INSISTIR EN SISTEMAS CIP?  
La dependencia total en un solo método de control parasitario ha demostrado ser poco sostenible y rentable en el largo 
plazo, especialmente por problemas de resistencia parasitaria (Vergara, 1996; De Castro, 1997; Waller, 1997; Barger, 
1999; Nari y Eddi, 2005). Aunque la aparición de resistencia, debe considerarse como la consecuencia inevitable del 
uso de pesticidas, sería una sobre-simplificación pensar que estos son los únicos responsables.  En áreas con sistemas 
de producción extensivos, el principio darwiniano de la supervivencia de los “individuos (parásitos) más adaptados” es 
una constante. Todo fenómeno biológico, esta controlado por lo menos por dos factores, el genoma y el medio 
ambiente. Un mismo gene puede expresarse (fenotipo)  de diferentes maneras, de acuerdo al diferentes condiciones de 
medio ambiente (Coppel and Black. 2005). En condiciones ambientales a veces extremas, existe una combinación de 
muchas variables que favorecen o retardan la aparición de resistencia, como el estrés ambiental (ej., seca, frío 
extremo), el refugio de parásitos no expuestos al pesticida, la resistencia animal, la subnutrición, y otras enfermedades. 
En manejo impuesto por el productor, puede a su vez modificar el ambiente. Si aceptamos entonces, que el problema 
parasitario (no solo la resistencia) depende de influencias ambientales, genéticas, biológicas y operacionales, no existe 
otra estrategia, capaz de incorporar distintas tecnologías de control para varias especies de endo, ecto y 
hemoparásitos.   En Uruguay, ya existen resultados concretos aunque aún insuficientes, sobre la aplicación de 
estrategias CIP en sistemas reales de producción (FAO, 2007b). 
  
Destacado: La aplicación de sistemas CIP favorecerá la utilización racional de pesticidas manteniendo la 
producción-productividad animal, redimensionará la utilización de otras técnicas de manejo, facilitará la 
introducción de conceptos de inocuidad alimentaria (residuos de pesticidas) y de contaminación del medio 
ambiente.  
 ¿CUALES SON LAS MAYORES DIFICULTADES DEL CIP?  
La aplicación de planes CIP en establecimientos reales de producción, es más  complicada que la simple compra y 
aplicación de un pesticida.  La implementación de un CIP, tiene algunos componentes importantes, a veces difíciles de 
lograr en países en vías de desarrollo, estos son:  
 

• Enfoque sistémico de producción ganadera, que incluye  la adecuada comprensión de la epidemiología 
parasitaria y del complejo de plagas que afectan las especies animales.  (Benavidez,  2007); 

 
• Disponibilidad de resultados provenientes de la investigación aplicada, validados para diversos sistemas de 

producción y áreas agroecológicas (FAO,2003);  
 

• Cambio de mentalidad, con relación a los objetivos fundamentales del control parasitario. Algunos sistemas de 
CIP pueden ser complicados de implementar, pero la utilización rutinaria de modelos computarizados, 
permitirán razonar las medidas de control de una manera más sencilla, global y económica (Barger, 1985, 
Hernández et al., 2000; Haik et al., 1992, van Wyk, 2008); 

 
• Cambio de política que estimule la aplicación de métodos o sus combinaciones, menos dependientes de los 

pesticidas y la participación del productor y su asesor veterinario en los programas de capacitación. 
Irónicamente, algunos de los métodos convencionales recomendados a los productores  para implementar el 
CIP pueden aumentar los niveles de selección para la resistencia parasitaria, si estos son utilizados 
incorrectamente (van Wyk, 2008);  

 
• Mejor capacidad de planificación y en ocasiones, mayor mano de obra u otros recursos financieros no 

contemplados normalmente por el productor. 
 

Destacado: El CIP no es un “sistema mágico” capaz de asegurar sostenibilidad en cualquier circunstancia, por 
lo que tiene que ser cuidadosamente planificado. Un soporte importante para su aplicación práctica, será sin 
duda la aplicación de sistemas computarizados.  
 
NIVELES DE APLICACIÓN. El CIP no tiene por objetivo la erradicación,  pero puede ser un complemento importante, 
en etapas intermedias de una Campaña Sanitaria. Las estrategias de CIP, aplicables en endo y ectoparásitos combinan 
los principales métodos de control de ecto y Control Químico y No-Químico (Vergara Ruiz, 1996; Vial et al, 1999; Waller, 
1997). 
Son tres los niveles en donde se puede utilizar los sistemas de CIP (FAO, 2003):  
- para el control de una especie parasitaria, combinando métodos químicos, biológicos y si fuera apropiado, mecánicos.  
- para el control de dos o más especies que conviven con el huésped (ej. B.microplus + hemoparásitos + Haematobia 
irritans);  

- para el control de dos o más especies que conviven con el huésped, integrando otras enfermedades y aspectos 
socioeconómicos de los sistemas de producción.  

CONCLUSIONES 
Un enfoque realista de la situación actual del control de endo y ecto parásitos en rumiantes,  debe admitir algunas 
premisas que hace sólo una década atrás, podrían ser consideradas como meras especulaciones académicas:  

• El tiempo del control “fácil y práctico” ha expirado. Cada vez es más importante     integrar distintas tecnologías 
de control, para lograr los mismos resultados. El pesticida es un recurso necesario pero no renovable, en la 
medida que la resistencia va avanzando progresivamente sobre los más modernos grupos químicos 
disponibles;  

• Los gobiernos y la industria farmacéutica, no disponen de la misma capacidad operativa del pasado y en 
consecuencia en un futuro el cercano, cabe esperar un aumento del número de establecimientos que no 
dispongan de opciones de control; 
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• Se requiere promover un cambio en la manera de pensar y de abordar la problemática del control de parásitos 
por parte de los productores agropecuarios, asesores técnicos, laboratorios, entidades de investigación y 
demás grupos involucrados; 

• El cambio conceptual se refiere a dejar de creer que los pesticidas y productos químicos son una fuente 
inagotable y la única alternativa para el control de los parásitos del ganado. Solo así, se desarrollaran nuevas 
ideas de control;  

• Los profesionales de la actividad privada, aparecen como los “agentes multiplicadores” del CIP, en función de 
su contacto permanente con el medio rural. Si se pretende obtener el máximo beneficio en el proceso de 
transferencia del conocimiento, se impone una. actualización técnica constante (Educación Continua); 

• Se requiere en forma urgente de una investigación conjunta y multidisciplinaria que permita optimizar el uso de 
las drogas disponibles, y conocer mucho más sobre el fenómeno de la resistencia parasitaria y su diagnóstico 
precoz;  

• Es necesario realizar los máximos esfuerzos para desarrollar, validar y utilizar sistemas de CIP a efectos de 
contrarrestar los efectos producidos por la resistencia parasitaria. Dichos sistemas, deben prestar atención  no 
solo a aspectos sanitarios y productivos, sino también a la Salud Pública y a la equidad social. En ciencia y 
tecnología, la palabra equidad no solo significa “ponderación y objetividad” sino también, la capacidad de 
compartir y transmitir conocimientos y destrezas a aquellos que más lo necesitan.    
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EPIDEMIOLOGIA E ALTERNATIVAS DE CONTROLE DE HELMINTOS EM BOVINOS DE CORTE NA REGIÃO 
CENTRAL DO BRASIL. 
 

IVO BIANCHIN1; JOÃO B. CATTO1 

 
ABSTRACT:- BIANCHIN, I; CATTO, J.B. (Epidemiology and alternatives for control of helminths in beef cattle in 
the central region of Brazil. XV Congresso Brasileiro de Parasitologia Veterinária. Embrapa Gado de Corte, Caixa 
Postal 154, Campo Grande, MS, 79002-970, Brazil. E-mail: bianchin@cnpgc.embrapa.br 
 
Research studies developed in Brazil have demonstrated that parasites affect animal production not6 only raising the 
mortality rates but also reducing the overall efficiency of the system. The most common species of nematodes found are 
Cooperia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., and Oesophagostomum sp. The number of adult worms and 
the counts of nematode eggs per gram of feces (FEC) tend to reduce as animals become adult, this way, cattle acquire 
immunity around 18 months of age. Infecting larvae (L3) can be found in the pasture all over the year but they are more 
frequent during the raining season. The strategic use of anti-helminth drugs (May, July, and September) for calves from 
weaning up to 18-24 months has the potential to reduce the mortality in 2% and increase the average gain in 23 to 40 kg. 
Nowadays, parasite control is done with synthetic chemical products that harm the environment by acting against live 
organisms not planned to kill; furthermore, they might contaminate food with dangerous residuals when used in an 
inappropriate way. Moreover, the association of chemicals used without technical orientation and their massive 
application led to the appearance of worm resistance to several drugs. Consumers are becoming more and more 
demanding in terms of food quality and environmental care throughout food production chains; thus, there is a crescent 
demand for alternative systems of parasite control. Alternative controls are based on pasture management (rotational 
grazing, agriculture and cattle raising integrated), biological control of parasites (dung beetle, nematophagous fungi), 
phytotherapy, nutrition, host resistance selection, vaccine, and homeopathy. The use of alternative methods of parasite 
control together with traditional chemical drugs would be the best, but it is unlikely to happen, because it would be 
necessary to involve government, cattle raising associations, pharmaceutical industry, class organizations, and public 
and private technical assistance companies to accomplish it. Considering that the involvement of such different 
organizations is practically impossible, the best choice is to wait for the development of successful vaccines and new 
drugs; otherwise, there is the risk of helminth resistance reaching a status similar to the sheep production, where it is 
critical.   Key-words: Gastrintestinal parasites, anthelmintic, strategic control, cattle, nematode. 
 
RESUMO 
Trabalhos de pesquisa realizados no País demonstram que os parasitos influenciam de maneira significativa não 
apenas a mortalidade, mas também a eficiência produtiva dos animais. As principais espécies de nematódeos 
encontrados são Cooperia spp.; Haemonchus spp.; Trichostrongylus spp. e Oesophagostomum sp. O número de 
vermes adultos e de ovos nas fezes (OPG) tende a diminuir nos animais à medida que se tornam adultos. Os animais 
adquirem imunidade ao redor dos 18 meses de idade. O clima permite a disponibilidade de larvas infectantes (L3) no 
pasto durante todo o ano, mas é maior no período chuvoso. O uso estratégico de anti-helmínticos, nos meses de maio, 
julho e setembro, na faixa etária do desmame aos 18-24 meses de idade, tem potencial para proporcionar redução de 
2% na mortalidade e ganho médio de 23 a 40 kg a mais de peso vivo por animal, até o abate. Atualmente, o controle 
dos parasitos é feito com o uso de produtos químicos sintéticos, que produzem danos ao ambiente atuando em 
organismos não-alvos e podem contaminar os alimentos com resíduos. O uso desses produtos sem orientação técnica 
adequada e o acesso fácil pelo produtor tem aumentado o aparecimento da resistência. O consumidor está cada vez 
mais exigente quanto à qualidade dos alimentos e aos riscos ambientais relacionados a sua produção, criando 
demandas por sistemas alternativos de controle dos parasitos. O controle alternativo baseia-se no manejo da pastagem 
(pastejo rotacionado, integração agricultura pecuária), controle biológico (besouros coprófagos, fungos nematófagos), 
fitoterapia, nutrição, seleção de hospedeiros resistentes, vacina e homeopatia. A combinação de métodos alternativos 
de controle, aliada aos produtos químicos tradicionais seria o ideal, mas para isso ocorrer na prática é necessário 
envolver o governo, as associações de criadores, a indústria farmacêutica, os órgãos de classe e assistência técnica 
pública e privada. Como o envolvimento dos diferentes órgãos é praticamente impossível resta esperar que a busca por 
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vacinas tenha êxito e que a indústria farmacêutica atente para novos princípios ativos, pois a tendência é chegar ao que 
acontece atualmente com os ovinos, em que a resistência anti-helmíntica é o maior problema.  
Palavras-chaves: Parasitos gastrintestinais, anti-helmíntico, controle estratégico, bovino, nematódeo 

INTRODUÇÃO 

Segundo EMBRAPA GADO DE CORTE (2000), a pecuária de corte brasileira, que vinha almejando aumento 
na eficiência produtiva, desde o início da década de 1990, passa a ter essa demanda exacerbada como resultado das 
pressões impostas pela globalização da economia. A exposição dos mercados dos diversos países a essa 
competitividade globalizada, que se observa nos últimos anos, fez com que a necessidade de se produzir de forma 
eficiente e eficaz se tornasse, em muitos casos, sinônimo de permanência no negócio.  

A pecuária de corte, no Brasil, se caracteriza principalmente pelo sistema de criação fundamentado em pasto, 
e dentre os fatores que provocam a redução na produção e na produtividade do rebanho, estão as flutuações 
estacionais na disponibilidade e qualidade da pastagem, o manejo inadequado, a incidência alta de parasitos, doenças 
e carências minerais (BIANCHIN, 1987). Trabalhos de pesquisa realizados no País demonstram que os parasitos 
influenciam de maneira significativa não apenas a mortalidade, mas também a eficiência produtiva dos animais.  

O controle de parasitos é feito, praticamente, com o uso de produtos químicos e que produzem, sabidamente, 
resíduos na carne, bem como danos ao ambiente. A população mundial está cada vez mais exigindo alimentos 
saudáveis e oriundos de sistemas produtivos com menor risco ambiental. Dessa maneira, o uso de produtos químicos 
que deixam resíduos na carne sofrerá restrições cada vez mais intensas. Para atender essas demandas o sistema 
produtivo de bovinos busca tecnologias alternativas que sejam viáveis técnica e economicamente, envolvendo tanto a 
saúde animal como a saúde pública.  

EYSKER (2001) comentou que os nematódeos gastrintestinais prejudicam a produção dos ruminantes no 
mundo todo. Particularmente, o controle destas infestações é agravada, pelo desenvolvimento de resistência dos 
parasitos às drogas. Isto implica no desenvolvimento e aplicação de alternativas de controle para se manter a produção. 
Dentre as alternativas cita o manejo da pastagem, as raças resistentes, o controle biológico, a nutrição e o uso de 
plantas medicinais. A combinação destas alternativas aliadas aos anti-helmínticos seria ideal. 
 
2. EPIDEMIOLOGIA 
2.1. Prevalência das Espécies 

Os resultados obtidos por BIANCHIN et al. (1990) e BIANCHIN (1991) sobre epidemiologia dos nematódeos no 
Estado de Mato Grosso do Sul, através de necropsias mensais de animais permanentes e traçadores, demonstraram 
que, do total de helmintos encontrados, 75,8% foram Cooperia spp. (C. punctata 92%, C. pectinata 6% e C. spatulata 
2%); 14,4% Haemonchus spp.; 6,8% Trichostrongylus axei; 2,6% Oesophagostomum radiatum; 0,3% Trichuris discolor; 
0,1% Trichostrongylus longispicularis. Os autores observaram ainda infecções esporádicas por Bunostomum 
phlebotomum e que o Dictyocaulus viviparus ocorreu em níveis baixos durante todo o ano. 
 
2.2.OPG e Imunidade Adquirida 

O OPG (Ovos por Grama de Fezes) tende a diminuir nos animais à medida que se tornam adultos. Os animais 
adquirem imunidade ao redor dos 18 meses de idade. Isto se deve ao fato de que as condições, no Brasil Central, 
permitem que os animais adquiram infecções por nematódeos durante o ano inteiro (BIANCHIN et al., 1995, 2007; 
CATTO et al., 2008). 

A imunidade adquirida pelos animais pode ser quebrada por problemas nutricionais como mudanças na 
alimentação (deficiência de proteína e minerais, especialmente fósforo ou cobalto) e diminuição da disponibilidade de 
pastagem, particularmente em estiagem prolongada no final do período seco do ano; pelo estresse de longas 
caminhadas ou transporte; pela administração de esteróides de efeito duradouro, e pela administração de anti-
helmínticos que pode causar uma supressão temporária da resposta imunitária. O uso de anti-helmínticos de pequeno 
espectro pode provocar, devido ao efeito interativo entre as espécies de helmintos, especialmente do abomaso, um 
aumento da carga parasitária 
    
2.3. Larvas na Pastagem 
O método mais eficiente de vermifugação é o que mantém as pastagens livres de contaminação por períodos mais 
prolongados. Estudos realizados no Centro-Oeste indicam que o número de larvas de terceiro estágio (L3) na pastagem 
é maior no período chuvoso do que no período seco. No período seco do ano, as fezes podem funcionar como 
reservatório de L3 mas não existe umidade suficiente para que as larvas se espalhem na pastagem (Cooperia spp. é 
mais resistente). Por outro lado, no período chuvoso, o calor favorece o desenvolvimento da L3, mas também diminui a 
sua sobrevivência.  
 
3. CONTROLE 
3.1. Faixa Etária, Prejuízos e Controle 

Os prejuízos causados pelos helmintos dependem, entre outros fatores, da idade dos animais, e o melhor custo-
benefício é obtido tratando os animais conforme a Tabela 1. 
  
TABELA 1. Categoria animal, prejuízo e número de doses anti-helmínticas nos Cerrados. 
 

Categoria animal Prejuízo Dosificações 
Bezerro antes da desmama Baixo Depende do manejo 
Desmama até 18-24 meses Alto Maio-Julho-Setembro 
Acima dos 24 meses Baixo Táticas 
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3.1.1. Bezerros antes da desmama 
O crescimento de bezerros antes do desmame pode ser prejudicado pelo parasitismo gastrintestinal subclínico, 

porém a recomendação de tratamento não pode ser generalizada para todos os sistemas produtivos. A prática é 
particularmente recomendada para sistemas de ciclo curto, com os animais entrando na fase de terminação após o 
desmame. Em sistemas de ciclo longo, ganhos compensatórios de peso pelos animais controle podem não compensar 
financeiramente a adoção da vermifugação de bezerros antes do desmame. Bezerros tratados antes da desmama aos 
3-5 meses de idade ganharam de 4 a 7 kg a mais do que os não tratados (CATTO et al., 2005). 
 
3.1.2. Desmama até 18-24 meses - Controle estratégico 

Os resultados de pesquisa na região Central do Brasil, resumidos por BIANCHIN et al. (1996), indicam que o 
melhor esquema de controle de nematódeos deve englobar o período seco do ano. O uso estratégico de anti-
helmínticos, em animais nelores, nos meses de maio, julho e setembro, na faixa etária do desmame aos 18-24 meses 
de idade tem potencial para proporcionar redução de 2% em mortalidade e ganho médio de 41 kg a mais de peso vivo 
por animal, até o abate, propiciando com isso, potencial de retorno econômico, no Brasil Central, de cerca de 167 
milhões de dólares anuais (BIANCHIN et al., 1995).  

No Brasil é crescente o uso de animais mestiços, no entanto, sabe-se que estes animais exigem melhores 
condições nutricionais e sanitárias do que o zebu. O controle estratégico dos nematódeos nestes animais foi testado, no 
mesmo local do trabalho descrito acima para os animais nelores, em dois estudos. O primeiro deles com seis anos de 
duração (BIANCHIN et al., 2007), os animais tratados estrategicamente com anti-helmínticos em maio, julho e setembro 
ganharam 33 kg a mais do que os controles até os 20 meses de idade. No segundo estudo, com três anos de duração 
(CATTO et al., 2008), os animais tratados estrategicamente ganharam cerca de 23 kg a mais que os controles. 

As diferenças no ganho de peso dos animais tratados estrategicamente nos trabalhos acima se devem, 
principalmente, ao nível nutricional oferecido aos animais. No primeiro experimento foram utilizados bezerros da raça 
Nelore em três ciclos de recria de dois anos. Os bezerros do grupo controle nunca foram everminados, a pastagem 
recém-formada não foi adubada durante todo o período experimental e os animais receberam apenas suplemento 
mineral (BIANCHIN et al., 1995). O segundo experimento (BIANCHIN et al., 2007) foi realizado com animais cruzados 
Bos taurus x Bos indicus da mesma faixa etária. A pastagem foi recuperada e adubada anualmente e os animais 
receberam mistura mineral e sal protéico, 300 g/animal/dia na estação seca. No terceiro estudo (CATTO et al., 2008) os 
animais estavam bem nutridos durante o período experimental (disponibilidade alta de MS e arraçoados no período 
seco e chuvoso). 

Estudos sobre o efeito da suplementação protéica e mineral na resistência (habilidade de regular o parasitismo) 
e/ou tolerância (habilidade de produzir quando parasitado) são abundantes em ovinos (COOP e KYRIAZAKIS, 1999; 
2001), pouco estudado em caprinos (HOSTE et al., 2005; 2008), mas escassos com bovinos.  

A importância do arraçoamento dos animais no controle dos nematódeos de bovinos foi demonstrada por 
MAGAYA et al. (2000) em novilhos de 18 meses e SOUTELLO et al. (2002), do desmame aos 24 meses. Ambos os 
trabalhos evidenciam que a suplementação protéica torna os animais mais tolerantes aos nematódeos.  
 
3.1.3. Acima de 24 meses de idade.  

Em pastagens vedadas por certo período e destinadas para terminação de animais acima de 24 meses de idade, 
os resultados de pesquisa demonstram vantagem em tratar os animais na entrada da pastagem e sugerem também que o 
uso de anti-helmínticos em bovinos na entrada do confinamento pode ser econômico (BIANCHIN, 1982).  

O pico de parição das vacas, no Brasil Central, ocorre nos meses de agosto e setembro. Neste caso, seria 
recomendável vermífugar as novilhas (em julho ou agosto), para prevenir possíveis problemas por parasitos devido ao 
estresse do primeiro parto. Esta recomendação se aplica nos sistemas de produção em que o primeiro parto ocorra com 
cerca de 24 meses de idade.    
 
4. ALTERNATIVAS DE CONTROLE  

Com o crescente aparecimento de resistência aos parasitas e o perigo associado à contaminação dos 
alimentos e ambiental tem aumentado a procura pelo controle alternativo dos ecto e endoparasitas, entre eles a 
fitoterapia, o deferimento da pastagem em sistemas de pastejo rotacionado e na integração agricultura-pecuária, o 
controle biológico (besouros coprófagos e fungos nematófagos), seleção animal, vacinas e homeopatia. A seguir serão 
feitos alguns comentários sobre elas. 

4.1. Manejo de pastagem 

BARGER (1997) salientou que estudos sobre pastejo alternado e pastejo rotacionado estão começando 
recentemente em clima tropical. Apesar de se ter um consenso geral de que o manejo da pastagem pode oferecer uma 
solução simples e rápida para ajudar no controle de nematódeos diminuindo o uso de produtos químicos, o fato é que 
não se tem nenhum exemplo de controle de nematódeos em sistema intensivo de pastejo, no qual o uso de anti-
helmínticos se faz mais necessário.  

O maior problema a ser considerado na rotação é o número de dias de pastejo com o número de dias de 
descanso. Com as principais espécies de gramíneas utilizadas, o sistema de rotação empregado não permite eficiência 
no controle de parasitos, uma vez que a prioridade é a alimentação. O período de descanso de cerca de 30 dias é 
insuficiente para ter influência no controle de parasitos.  

CATTO et al. (2007) e CATTO et al. (2008) observaram que em sistemas de pastejo contínuo ou rotacionado, 
as infestações por ecto e endoparasitas foram sempre próximas e as diferenças sem importância epidemiológica. 
Apesar de produtores e técnicos ligados à pecuária orgânica o recomendarem, não há resultados experimentais ou 
estudos de caso que tenham demonstrado o seu efeito no controle dos nematódeos gastrintestinais de bovinos no 
Brasil.   

O pastejo rotacionado pode se tornar eficiente se realizado com espécies de animais diferentes, como por 
exemplo ovinos permitindo um descanso de pastagem maior para as larvas infectantes dos nematódeos de ambas as 
espécies de animais conforme o sugerido por NARI et al. (1987) e FERNANDES et al. (2004). 
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Sistemas integrados de rotação de lavouras e pastagens têm-se mostrado eficientes na melhoria das 
propriedades químicas, físicas e biológicas do solo, quebra de ciclo de pragas e doenças, controle de invasoras, 
aproveitamento de subprodutos, pastejo de outono em pastagens anuais, melhorando e mantendo a produção animal e 
de grãos, com fluxo de caixa mais freqüente ao produtor. Essa integração, sem dúvida, diminuí a infestação das 
pastagens por larvas infectantes dos nematódeos e, conseqüentemente, pode ser uma ferramenta eficiente para o 
controle integrado dos parasitas.  

4.2. Controle biológico 

4.2.1. Besouros coprófagos  
Ao bolo fecal de bovinos estão associados cerca de 266 espécies de insetos que, na sua maioria, são 

benéficos (SKIMORE, 1988, 1991). Os insetos ajudam na destruição do bolo fecal, na reciclagem de nutrientes, na 
aeração do solo, na produção de húmus, na penetração de água no solo, no aumento de produtividade de pastagem e 
no controle de nematóides e mosca-dos-chifres. Além disso, estes insetos, destruindo o bolo fecal, fazem com que se 
aumente a área de pastejo (HERD, 1995). A Embrapa Gado de Corte importou, em 1989, a espécie de besouro 
coprófago Digitonthophagus gazella para compor um programa integrado de controle de helmintos gastrintestinais e 
mosca-dos-chifres, a exemplo do que tem sido feito em outros países (DOUBE et al., 1991). Os produtos químicos 
utilizados no controle de nematódeos, tais como as avermectinas, são liberadas, principalmente, pelas fezes e 
interferem na sobrevivência e reprodução de moscas, minhocas e besouros. Estas drogas mereceram inúmeros estudos 
de pesquisadores do mundo inteiro, como pode ser verificado na revisão feita por BULMAN et al. (1996). 

Os  inseticidas e acaricidas usados no controle de moscas e carrapatos, na sua maioria à base de piretróides e 
organofosforados, são os que mais prejudicam o controle biológico realizado pelos besouros. Estes produtos químicos, 
quando liberados nas fezes, provocam mortalidade significativa dos besouros coprófagos por até 20 dias após a sua 
utilização (BIANCHIN et al., 1997, 1998). Com isso, os benefícios do controle biológico (BORNEMISSAZA, 1979; 
FINCHER, 1981; HERD, 1995; MIRANDA et al., 1990a, b e MIRANDA et al.,1998), ficam diminuídos.  
 
4.2.2. Fungos nematófagos 

Os estudos sobre o emprego de fungos nematófagos no controle de larvas de nematódeos gastrintestinais têm 
aumentado nos últimos anos (FAO, 2002; MOTA et al., 2003). Em pesquisas in vivo e in vitro, observou-se que a 
espécie Duddingtonia flagrans, devido a sua alta capacidade de produzir clamidósporos resistentes aos processos 
digestivos, apresentou os melhores resultados (LARSEN & FAEDO, 1998).  

Os gêneros Arthrobotrys, Monacrosporium e Duddingtonia têm sidos amplamente estudados e apontados 
como alternativas viáveis para o controle biológico das nematodíases em ruminantes e outros animais domésticos 
(PADILHA, 1996; ROOS, 1997; FERNÁNDEZ et al., 1999; FONTENOT et al., 2003; MOTA et al., 2003; 
CHANDRAWATHANI et al., 2004; GRAMINHA et al., 2005; ARAÚJO et al., 2004 e 2006), e dentre estes, a espécie 
Duddingtonia flagrans tem se destacado com resultados positivos em diversos estudos conduzidos em várias regiões do 
mundo. Uma boa revisão sobre o assunto pode ser encontrada no trabalho de tese de CAMPOS (2006), no qual se 
observa que a eficiência do fungo é demonstrada em maior número em trabalhos de laboratório do que no campo. 

Embora já se tenha demonstrado os fungos nematófagos como uma alternativa viável de controle biológico em 
sistemas comerciais manejados por fazendeiros (WALLER et al., 2004), a ausência de formulações que permitam a sua 
comercialização em larga escala e a custos compatíveis com os benefícios ainda é um fator limitante deste método.  

4.3. Fitoterapia 

O uso empírico de plantas ou de extratos de plantas é bastante comum e de grande importância em algumas 
regiões, inclusive no combate aos nematódeos gastrintestinais de ruminantes (ATHANASIADOU & KYRIAZAKIS, 2004). 
A fitoterapia pode reduzir custos com tratamentos (VIEIRA et al., 1999), além de não apresentar efeito nocivo ao meio 
ambiente (FAJIMI & TAIWO, 2005).  

Contudo, muitos dos fitoterápicos utilizados popularmente podem não ter o efeito a eles atribuído ou sua 
ação na diminuição do parasitismo ser demasiado baixa para uso terapêutico (GITHIORI et al., 2002, 2003). Além disso, 
o efeito nematicida, em muitos casos atribuído aos metabólitos secundários (alcalóides, saponinas, terpenos, 
compostos fenólicos, glicosídeos, etc.), são compostos com efeitos antinutricionais, utilizados como defesa contra os 
animais herbívoros (GITHIORI et al., 2006).  

A validação de fitoterápicos a partir de testes in vitro e in vivo é dificultada por falta de uma metodologia que 
assegure correção aos resultados (ATHANASIADOU e KYRIAZAKIS, 2004). Os testes in vitro apenas podem 
demonstrar o efeito potencial de uma determinada planta ou extrato, e nos testes in vivo, além da análise de 
propriedades anti-helmínticas, é necessário avaliar possíveis efeitos negativos na performance dos animais que possam 
ser provocados por fatores antinutricionais do fitoterápico ou toxicidade (CABARET et al., 2002, ATHANASIADOU & 
KYRIAZAKIS, 2004; KETZIS et al., 2006). 

Por outro lado os metabólitos secundários denominados taninos, além da ação nematicida, podem 
influenciar a disponibilidade de proteína no trato gastrointestinal inferior. Sua ação pode, portanto, ser direta sobre os 
helmintos, diminuindo o nível de infecção, ou indiretamente, promovendo um aumento do teor protéico da dieta pela 
proteção da proteína ingerida da degradação ruminal n (KETZIS et al., 2006), o que torna difícil isolar o efeito anti-
helmíntico do valor nutricional da forrageira em questão (ATHANASIADOU & KYRIAZAKIS, 2004) ou do incremento da 
disponibilidade protéica no trato gastrintestinal inferior (BUTTER, 2000; HOSTE et al., 2006; KETZIS et al., 2006). 

Diversas estratégias de manejo de forragens ricas em metabólitos secundários com ação anti-helmíntica 
incluem manter os animais em pastejo por períodos curtos, para promover a desverminação e evitar perdas pelos 
fatores antinutricionais ou tóxicos; manter acesso ad libitum a essas plantas que seriam procuradas pelos animais 
parasitados; manter os animais em pastejo contínuo quando os benefícios nutricionais e antiparasitários forem 
superiores aos antinutricionais e associação de forragens diluindo fatores antinutricionais e com efeito sinérgico no 
combate aos parasitas (ATHANASIADOU & KYRIAZAKIS, 2004), 
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De modo geral, tanto as forragens ricas em taninos quanto os demais fitoterápicos à base de extratos 
vegetais carecem ainda de estudos que comprovem sua aplicabilidade no combate aos nematódeos gastrintestinais nos 
sistemas produtivos. O teor de tanino nas pastagens deveria ser um item a ser avaliado no lançamento de novas 
cultivares de pastagem. 
 
4.4. Vacinas 

Com exceção da vacina atenuada por irradiação de larvas para Dictyocaulus viviparus não existem vacinas 
comerciais para o controle de nematódeos em ruminantes. A estratégia de irradiação não funcionou para outros 
helmintos. Atualmente as tentativas para obter vacinas estão concentradas em alvos nos parasitas ou nas proteínas 
secretadas pelos parasitas, como moléculas da superfície da oncosfera de Taenia e Echinococcus, proteínas 
secretadas/excretadas por Haemonchus e Ostertagia e em proteínas da superfície intestinal do parasita. Vacinas com 
antígenos recombinantes muito eficazes foram desenvolvidas para os hospedeiros intermediários de T. saginata, E. 
multilocularis e T. solium (LIGTOWLERS et al., 2003) mas não têm sido comercializadas por serem zoonoses 
características das populações pobres nos países em desenvolvimento (SMITH e ZARLENGA, 2006). 

Apesar do aumento extraordinário do entendimento da imunidade inata e adquirida nos últimos anos e o 
enorme avanço nas técnicas para descobrimento de antígenos e genes, a ausência de vacinas monovalentes indica as 
dificuldades para se desenvolver vacinas multivalentes necessárias para o controle dos nematódeos gastrintestinais de 
ruminantes. A diversidade genética e milhões de anos de coevolução e adaptação entre hospedeiro e parasitas são 
fatores difíceis de serem transpostos na produção de vacinas contra os nematódeos gastrintestinais.   
 
4.5.Seleção de hospedeiros 

A seleção genética para a resistência é a melhor solução para o controle dos nematódeos por ser 
permanente e de custo não elevado. Três possíveis estratégias utilizando a variação genética podem ser utilizadas para 
aumentar a resistência aos helmintos: seleção entre raças, cruzamentos e seleção individual (MACKINNON et al., 
1991). Aumentar a resistência ou tolerância do rebanho é uma maneira de evitar os danos causados pelos nematódeos 
gastrintestinais e tem sido mais estudada e utilizada em ovinos e caprinos devido a importância desses parasitos 
nesses sistemas produtivos (AMARANTE et al., 2004). 

A seleção de animais com maior resistência diminui a contaminação das pastagens, o uso de anti-
helmínticos e os danos causados pelos nematódeos, mas pode também influenciar negativamente a produtividade 
quando não se consideram outros fatores produtivos (GRAY, 1997). Os conceitos de resistência, que se trata da 
capacidade do animal de evitar a infecção, e de tolerância, que se trata da capacidade do animal limitar as 
conseqüências patológicas da infecção sobrepõem-se, o que dificulta o processo de seleção genética (GRAY, 1997).   

Diferença na resistência entre raças, principalmente para H. contortus, tem sido bastante documentada em 
ovinos e caprinos (STEAR et al., 2007), mas pouco em bovinos. Bezerros da raça Holandesa quando 
experimentalmente infectados são mais susceptíveis à infecçäo e aos efeitos patogênicos de H. placei do que bezerros 
da raça Nelore (LOPES et al., 1997). Em região com predominância de Ostertagia, bezerros da raça Santa Gertrudis 
(Bos indicus X Bos taurus) estavam mais parasitados, ganharam menos peso que os da raça Aberdeen Angus 
(SUAREZ et al., 1995). Em contraste, em região com predominância de Haemonchus e Cooperia, animais de origem 
européia estavam mais infectados e responderam melhor ao tratamento anti-helmíntico que animais de origem indiana 
(PENA et al., 2000; PRAYAGA, 2003).   

Devido à importância dos nematódeos na ovinocultura em alguns países já existem programas de seleção 
orientados para produzir animais com diferença esperada de progênie (DEP) para OPG. O estudo dos genomas e 
genes marcadores de resistência aos nematódeos gastrintestinais (SONSTGARD & GASBARRE, 2001; DOMINIK, 
2005; ESCOBEDO et al., 2005; CRAWFORD et al., 2006; HU & GASSER, 2006) aumenta a possibilidade de otimizar o 
processo de seleção genética para hospedeiros resistentes aos nematódeos gastrintestinais. Essas técnicas aumentam 
a possibilidade do uso da seleção na bovinocultura, na qual a fertilização artificial é bastante difundida (FAO  
http://cnia.inta.gov.ar/helminto/Guidelines/hel10.htm). 

A despeito dos benefícios que se obteria com o uso de controle genético dos nematódeos, o progresso 
provavelmente será lento (intervalo de geração longo nos bovinos) e controverso, pela possível evolução dos parasitas 
e relação inversa entre resistência e performance dos animais (WALLER E THAMSBORG, 2004)  

 
4.6. Homeopatia 
 A demanda dos consumidores por produtos oriundos de sistemas ecológicos e com garantia de ausência de 
resíduos, dos produtores por produtos mais baratos e de fácil utilização e o aumento da resistência dos parasitos aos 
produtos alopáticos tem, nos últimos anos, aumentado a utilização da homeopatia para o controle das parasitoses. 
Apesar de recomendado nos sistemas orgânicos, sua eficiência ainda não tem sido demonstrada (CABARET et al. 
2002).  

O uso de homeopatia no controle de doenças é bastante estudado em seres humanos e continua a ser um dos 
temas mais controversos na terapêutica. ERNST (2002) localizou e analisou onze independentes revisões sistemáticas 
sobre homeopatia e a conclusão é de que, de uma maneira geral, não se consegue apresentar uma forte evidência a 
favor da homeopatia, ou de que, na maioria dos casos, faltam provas conclusivas sobre a eficácia da homeopatia 
(JONAS et al., 2003). Na medicina veterinária, a maioria das publicações são estudos de observação e documentação 
de casos e não são suficientes como prova de eficácia da homeopatia (PINHEIRO, 2007). 

São relatos em jornais, revistas rurais, entrevistas, palestras, etc., geralmente divulgados por pessoas ligadas à 
manufatura e comercialização de produtos homeopáticos, especialmente aqueles indicados no controle de parasitos de 
bovinos, ovinos, caprinos e eqüinos. 

Dois trabalhos (ZACARIAS et al., 2003 e ZACARIAS, 2004), no Brasil, relatam que o uso da homeopatia 
reduziu o OPG de caprinos e ovinos, mas ROCHA et al. (2006) observaram que ovinos tratados com homeopatia 
tiveram OPG e ganho de peso semelhantes aos de animais não tratados e OPG mais elevado e ganho de peso 
significativamente menor que animais tratados com anti-helmínticos. CAVALCANTI et al. (2007) e CHAGAS et al. (2007) 
também não observaram redução de OPG com o uso de medicamentos homeopáticos em ovinos.   

PINHEIRO (2007) acompanhou o desempenho de dois grupos de bovinos tratados com 



29 

 

homeopatia contra parasitos e anti-helmíntico, do desmame ao abate, e observou ganho de peso 
significativamente maior, maior peso de carcaça quente e resfriada e espessura de gordura do lombo 
nos animais tratados com anti-helmíntico alopático.  

5. CONCLUSÃO 
 Para reduzir o número de tratamentos anti-helmínticos nos animais e evitar o agravamento de resistência é 
necessário levar em consideração os estudos epidemiológicos, utilizando os produtos somente em épocas e categorias 
de animais que necessitam. A utilização de um único método de controle alternativo não tem se mostrado eficiente para 
dispensar o uso de anti-helmínticos em animais que necessitam ganhar peso e isso dificilmente vai acontecer. Levando 
em consideração que as fazendas, em sua maioria, não têm assistência técnica e os seus gerentes relutam em 
introduzir tecnologias de longo prazo, pode-se esperar que a resistência dos parasitos vai continuar aumentando. A 
combinação de vários métodos alternativos de controle, aliada aos produtos químicos tradicionais, seria o ideal. Mas 
para colocar isso em prática, deveria-se envolver o governo, organizações nacionais e internacionais, associações de 
criadores, indústria farmacêutica, órgãos de classe (assistência técnica pública e privada). Como esse envolvimento é 
praticamente impossível, deve-se torcer para que a busca por vacinas contra helmintos tenham êxito e que a indústria 
farmacêutica atente para novos princípios ativos que sejam eficientes, pois a tendência é chegar ao que acontece 
atualmente em ovinos, em que a resistência dos helmintos é generalizada. O fazendeiro culturalmente não gosta de 
trazer os animais no curral e, quando o faz por ocasião da vacinação da aftosa (obrigatória), trata os animais também 
com vermífugo. A maioria das indústrias farmacêuticas sabe disso e indicam os produtos para esses meses do ano; 
com isso se perde uma grande oportunidade de difundir o controle estratégico indicado pela pesquisa para o Brasil 
Central e Sul do País. Com isso, cerca de 70% do que é gasto anualmente em anti-helmínticos no Brasil (cerca de 134 
milhões de dólares) não se reverte em benefício ao produtor por usar em épocas e categorias de animais sem 
necessidade de tratamento. 
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ABSTRACT 
The progress achieved on the comprehension of the relationship among disposition kinetics, tissue distribution and the 
patterns of drug uptake/metabolism by different target parasites has greatly contributed to optimize parasite control in 
livestock. In vivo and in vitro studies have demonstrated that P-glicoprotein (P-gp) functions as an energy dependent 
efflux pump for many chemotherapeutic compounds, including some antiparasitic drugs. At the intestinal level, P-gp can 
actively transport a wide range of structurally diverse compounds out of the cell, pumping them back into the intestinal 
lumen. Therefore, P-gp may be involved both in limiting enteric absorption and facilitating intestinal secretion of different 
compounds, being an important determinant of drug systemic bioavailability. Different pharmacological approaches to 
delay the P-gp-mediated bile/intestinal secretions and to extend the plasma-intestine recycling time of the macrocyclic 
lactones (ivermectin, moxidectin) are currently being investigated. Their implications on the efficacy against resistant 
nematodes are under evaluation and some preliminary results are promissory.  On the other hand, some novel reported 
data reveal that a number of different P-gp´s are over-expressed in resistant Haemonchus contortus, and an enhanced 
drug efflux mechanism may be involved in the resistance of Fasciola hepatica to triclabendazole. Overall, the involvement 
of the efflux-transport protein P-gp (and perhaps other drug transporters) on both the pharmacokinetic disposition (host) and 
resistance mechanisms (target parasites) to different anthelmintic chemical groups, is described in the current article. Further 
work in the field is required to assess the practical pharmaco-parasitological implication of the chemical modulation of these 
cell efflux pump systems. 
Key-words: Drug transport systems, cellular efflux, P-glycoprotein, antiparasitic compounds 
 
INTRODUCTION.  
Although alternative methods have been developed, chemically-based treatments are the most important tool to control 
parasitism. The integration of available information on the host-parasite-environment relationship with a more complete 
understanding of the pharmacological properties of existing antiparasitic drugs, should assist with more efficient parasite 
control and improved livestock production. The development of highly efficient analytical techniques to quantify 
drug/metabolites concentrations in various host tissues and target parasites has significantly contributed to understand 
the pharmacokinetic and metabolic features of the available antiparasitic compounds. The time of parasite exposure to 
active drug concentrations determines the efficacy and/or persistence of activity for the most of the anthelmintic drugs 
used in domestic animals. The recently achieved progress on the comprehension of the relationship among disposition 
kinetics, tissue distribution and the patterns of drug uptake/metabolism by different target parasites (LANUSSE, 2003), has 
greatly contributed to optimize parasite control. 
Efficacious concentrations of the drug at the site of action should remain for sufficient time to assure a good 
pharmacological effect (LANUSSE and PRICHARD, 1993). The processes of absorption, distribution, metabolism and 
excretion (pharmacokinetics) directly influence drug concentrations reaching the site of action and, therefore, the 
observed pharmacological effect (pharmacodynamics). The primary role of different cell transporter systems in drug 
absorption, tissue distribution and excretion has been deeply investigated in recent years (SCHINKEL et al., 1995). 
Among all the identified cell transporters, P-glycoprotein (P-gp) has been the most studied. P-gp is a member of the 
ATP-binding cassette (ABC) group of transporters that function as ATP-dependent efflux mechanism, enabling drugs to 
be expelled from cells. P-gp was initially described due to its capacity in preventing the intracellular accumulation and 
cytotoxic effects of antineoplasic drugs by actively removing them from the cell membrane before they reach their 
intracellular target. Besides tumor cells, P-gp has also been detected in healthy tissues, particularly in organs involved in 
different phases of the drug pharmacokinetic process (MEALEY, 2004). Considering its specific location at the apical 
side of epithelial cells, luminal surface of hepatocytes and duct cells, kidney proximal cells and enterocytes, it is clear that 
P-gp plays an important role in how a drug is absorbed, distributed and eliminated from the body (SCHINKEL et al., 
1997). In vivo and in vitro studies have demonstrated that P-gp functions as an energy dependent efflux pump for many 
of the most potent chemotherapeutic compounds, including some antiparasitic drugs. At the intestinal level, P-gp can 
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actively transport a wide range of structurally diverse compounds out of the cell, pumping them back into the intestinal 
lumen. Therefore, P-gp may be involved both in limiting enteric absorption and facilitating intestinal secretion of different 
compounds, being an important determinant of drug systemic bioavailability (LIN, 2003). The extensive P-gp tissue 
distribution and its capacity for transporting a wide range of compounds (inducers and/or inhibitors) account to explain 
why different drug to drug interactions may alter its transport activity, causing marked changes on drug response. The 
assessment of different drug-drug competitive interactions on the P-gp-mediated transport may lead to a better 
comprehension of the processes of drug accumulation at the cellular site of action, and as a consequence, to the design 
of pharmacologically-based strategies to enhance drug activity.   
 
MODULATION OF DRUG TRANSPORT ACTIVITY: IMPACT ON PHARMACOKINETICS  
Many broadly used antiparasitic compounds may interact with different cell transporters. The macrocyclic lactones 
(abamectin, ivermectin, moxidectin) have been shown to be substrate of the P-gp transport protein (POULLIOT et al., 
1997; DUPUY et al., 2001). In the mammalian host, P-gp participates in the mechanism of active biliary and intestinal 
secretion of different molecules from the bloodstream to the gastrointestinal tract lumen. The transepithelial intestinal 
secretion plays a major role in the elimination of ivermectin (IVM) in the rat (LAFFONT et al., 2002). IVM clearance from 
the small intestine accounted for a 27% of the total drug clearance, while bile secretion accounted for only a 5% of the 
total clearance in the rat. Recent in vitro work done using the everted sac technique demonstrated a marked increase on 
the IVM accumulation rate in the ileum wall in the presence of itraconazole (BALLENT et al., 2006). In vitro permeation 
studies, based on the use of the Ussing chamber system, are currently performed in our lab to assess the impact of the 
cell transport proteins on the disposition of different anthelmintic compounds in ruminants.  
Important pharmacokinetic changes on the plasma disposition of the macrocyclic lactones have been observed after their 
co-administration with P-gp modulators. Alvinerie et al. (1999) demonstrated the effect of verapamil (VRP), as a P-gp 
modulator, on the disposition of IVM administered pour-on to rats. The animals treated with IVM alone had a peak 
plasma concentration (Cmax) (reached earlier) significantly lower than that observed in the animals receiving IVM+VPM. 
On the other hand, the co-administration of IVM with the opioid derivative loperamide (LPM) (a P-gp modulating agent) in 
rats, leaded to higher IVM concentrations measured in plasma, liver tissue and small intestine mucosa (LIFSCHITZ et al., 
2004). These findings reflect the P-gp (and perhaps other cell transporters) relevance on both bile and intestinal active 
secretions of the macrocyclic lactone antiparasitic compounds. In fact, Lifschitz et al. (2002) studied the influence of LPM 
on the plasma disposition and fecal excretion of moxidectin (MXD) after its intravenous and subcutaneous administration 
to cattle. Significantly higher MXD plasma concentrations were measured after the MXD+LPM administration compared 
to the MXD alone treatment.  
Similarly, interesting transport competitive interactions have been reported in sheep. The oral co-administration of 
IVM+VPM induced a significant increase on IVM absorption in sheep. The IVM Cmax was 83% higher after its combined 
administration with VPM compared to the treatment with IVM alone (MOLENTO et al., 2004). The co-administration of 
quercetin, a derived flavonoide present in vegetables, with MXD produced a significant increase on MXD plasma 
concentrations (DUPUY et al., 2003). The co-administration of quercetin increased significantly the MXD systemic 
availability (AUC values from 73.3 to 134.7 ng.d/ml).  
The fungicide itraconazole (a P-gp substrate) demonstrated to alter the IVM intestinal transport in vitro (BALLENT et al., 
2006). The impact of the ITZ-induced modulation of the P-gp intestinal secretion of IVM was clearly observed following 
the intraruminal administration of the antiparasitic compound. The co-administration with ITZ resulted in markedly higher 
IVM plasma concentration profiles compared to the IVM alone treatment in sheep. The plasma availability values 
obtained after the intraruminal administration of IVM was 3.8-fold higher in the presence of the fungicidal agent 
suggesting an enhancement in the intestinal absorption of the compound (BALLENT et al., 2007). As stated here, 
different pharmacological approaches to delay the bile/intestinal secretions and to extend the plasma-intestine recycling 
time of endectocide molecules are currently being investigated. Their implications on parasite control are under 
evaluation as it is described ahead in this article.  
 
DRUG EFFLUX: PHARMACODYNAMIC IMPACT 
P-gp acts as an efflux pump for macrocyclic lactone compounds lowering the local concentrations achieved at their main 
site of action, the glutamate-chloride receptor. The first description of parasitic P-gp was reported for Caenorhabditis 
elegans, a small soil nematode (BROEKS et al., 1995). P-gp has also been identified in other parasites such as 
Onchocerca volvulus (KWA et al., 1998) and Haemonchus contortus. H. contortus contains at least four P-gp genes 
(SANGSTER and GILL, 1999) and data supporting their association with resistance to IVM are now available. Recently 
reported data reveal that a number of different P-gp´s are over-expressed in resistant H. contortus, being IVM a 
significantly better ligand for P-gp transport compared to MXD (PRICHARD and ROULET, 2005). This enhanced IVM cell 
efflux may account for lower active concentrations being achieved at the receptor site in comparison to MXD. Overall, 
novel scientific data demonstrate minor pharmacodynamic differences between IVM and MXD, which could explain some 
differences in spectrum, potency and the advantageous pattern of MXD efficacy against IVM-resistant nematodes of 
sheep, goats and cattle.  
In addition to the observed VPM-induced kinetic changes, the in vitro activity of IVM and MXD against resistant strains of 
H. contortus was enhanced in the presence of VPM acting as a P-gp transport substrate (MOLENTO and PRICHARD, 
1999). Thus, the in vivo co-administration of macrocyclic lactones with P-gp modulating agents was proposed as a 
strategy to enhance drug systemic availability and also to increase their anthelmintic efficacy. Interestingly, the in vivo 
efficacy of the co-administration was assayed in sheep infected with H. contortus. IVM given alone failed to reduce the 
fecal egg counts (0 % efficacy at day 14 post-treatment), confirming the high degree of resistance of the parasite strain 
under evaluation. However, the co-administration of IVM with VPM resulted in a 74.7% reduction in egg counts 
(BORGES et al., 2005).  
As a follows up of the work done on the evaluation of the interaction between the macrocyclic lactones and LPM in 
laboratory animals, the effects of this P-gp modulating agent on both IVM and MXD pharmacokinetics and efficacy 
against resistant nematodes in cattle, were recently studied (LIFSCHITZ et al., 2007). The in vivo modulation (induced by 
LPM) of the P-gp-mediated drug efflux increased the drug systemic availability and efficacy against resistant nematodes. The 
faecal egg count reduction values confirmed the presence of resistant nematode populations (largely Cooperia spp) to both 
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IVM (23%) and MXD (69%). LPM markedly enhanced the plasma concentrations of IVM and MXD in co-administered 
calves. This LPM-induced pharmacokinetic modification accounted for enhanced egg counts reduction for both IVM (50%) 
and MXD (87%). A schematic illustration of the interaction between macrocyclic lactones and P-gp modulating agents is 
shown in Figure 1. Further work to evaluate the clinical relevance of this pharmacokinetic/pharmacodynamic interaction is 
undergoing in our laboratory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1:  In vivo drug-induced modulation of the transporter P-glycorprotein (P-gp) activity. Impact on the kinetic 
disposition (host) and parasite exposure (target resistant parasite) of the macrocyclic lactone (ML) compounds. Adapted 
from the results reported on: Lifschitz et al., 2002,  2004 ; Molento et al., 2004; Ballent et al., 2007; Borges et al., 2005 ;  
Lifschitz et al., 2007;)  
An important body of information on the role of efflux pumps in some trematode parasites is also available. Genes encoding 
ABC proteins have been identified in Schistosoma mansoni (BOSCH et al., 1994) and Fasciola hepatica (REED et al., 
1998). Drug accumulation influences the amount of drug available to interact with a specific receptor within a target 
parasite. The accumulated experimental evidence to explain the availability of the flukicidal compound triclabendazole 
(TCBZ) and its metabolites within F. hepatica, and the proposed mechanisms of parasite resistance to TCBZ have been 
extensively investigated in our lab (ALVAREZ et al., 2007). TCBZ accumulation into its main target trematode parasite is 
based on different molecular events: a) TCBZ passive diffusion (drug entry), b) Non-specific protein binding. c) TCBZ 
oxidative biotransformation within the fluke and d) transporter-mediated TCBZ efflux. It was previously reported that IVM-
modulation of P-gp activity decreases the efflux of TCBZ from resistant fluke and higher concentrations of TCBZ and 
TCBZSO were recovered from resistant fluke in the presence of IVM (MOTTIER et al., 2006). The altered drug 
influx/efflux and enhanced metabolic capacity identified in TCBZ-resistant liver flukes may contribute to the development 
of resistance to TCBZ.  
Finally, the involvement of the efflux-transport protein P-gp (and perhaps, other drug transporters) on both the 
pharmacokinetic disposition (host) and resistance mechanisms (target parasites) to different anthelmintic chemical groups 
has been described. Further work in the field is required to assess the practical pharmaco-parasitological implication of the 
chemical modulation of these cell efflux pump systems.  
 
 
CONCLUDING REMARKS 
Due to the magnitude of the investment in drug medications to control helminth parasites in domestic animals, it is highly 
important to generate scientific information on how to improve the use of available molecules to maximize their efficacy 
under field condition, and particularly, to delay the development of parasite resistance. Knowledge of the processes of 
drug/metabolites transfer into different target parasites, together with the available pharmacokinetic information, has 
been relevant to elucidate the mechanisms of drug penetration/accumulation, and the pharmacological activity of the 
most of the existing anthelmintic molecules. Membrane drug transporters participate in the cellular efflux of many endo- 
and xenobiotic compounds vertebrate and invertebrate organisms, as part of a general mechanism of cell protection. The 
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use of modulators of the activity of cell transporter proteins could be a further step on the search of pharmacological tools 
addressed to optimize drug use in veterinary medicine in the face of the worldwide development of anthelmintic 
resistance. The pharmacological approaches currently used to investigate the role of transport proteins on antiparasitic 
therapy are illustrated in Figure 2. 
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Figure 2: Undergoing research approaches addressed to assess the impact of drug efllux transport systems on 
the activity of antiparasitic drugs. 
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RESUMO 
O controle de nematóides gastrintestinais é realizado com anti-helmínticos, mas o desenvolvimento de populações 
resistentes exigiu a pesquisa de novas alternativas tais como as plantas medicinais. Existem relatos populares da 
atividade antiparasitária do fruto de Cocos nucifera L. Desta forma a avaliação da atividade anti-helmíntica do Liquido da 
Casca do Coco Verde (LCCV) e dos extratos butanólico e acetato de etila do LCCV foi realizada inicialmente através de 
testes de atividade ovicida e larvicida sobre Haemonchus contortus; a toxicidade aguda em camundongos foi calculada 
para estabelecer a dose dos testes in vivo; também foram realizados estudo fitoquímico e quantificação de taninos dos 
extratos e finalmente a eficácia anti-helmíntica dos extratos foi realizada através do teste controlado com o extrato 
acetato de etila do LCCV e para o extrato butanólico foi utilizado o teste de redução na contagem de ovos nas fezes. Foi 
constatada a presença de triterpenos, saponinas e taninos condensados no LCCV e nos extratos. Os teores de taninos 
totais no LCCV, extratos acetato de etila e butanólico foram de 19,65, 25,87 e 18,08%, respectivamente Os resultados 
dos testes in vitro foram promissores, no entanto os testes in vivo não demonstraram atividade anti-helmíntica contra 
nematóides gastrintestinais de ovinos. 
Palavras-chave: in vivo, in vitro, ovinos, H. contortus, taninos 
 
ABSTRACT 
The control of gastrointestinal nematodes is carried out with anthelmintics, but the development of resistant populations 
have required the search for new alternatives such as medicinal plants. There are popular reports of antiparasitic activity 
of Cocos nucifera fruit. The evaluation of anthelmintic activity  of the liquid extracted from the bark of the green coconut 
(LBGC), butanol and ethyl acetate extracts obtained from LBGC was realized initially through the ovicidal and larvicidal 
activity on Haemonchus contortus; acute toxicity in mice was evaluated to establish the dosage for in vivo tests; 
phytochemical study and quantitative determination of total tannins levels of LBGC and its extracts were done; 
anthelmintic efficacy was realized using controlled test for ethyl acetate extract and for the butanolic extract the fecal egg 
count reduction test. Total tannins percentage found in LBGC, ethyl acetate and butanol extract was 19.65, 25.87 and 
18.08% respectively. The results of in vitro tests were promising, although in vivo assays did not show anthelmintic 
activity against sheep gastrointestinal nematodes.  
Key-words: in vivo, in vitro, sheep, H. contortus, tannins 
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O parasitismo por nematóides gastrintestinais é uma das principais causas de mortalidade de ovinos e caprinos 

no nordeste brasileiro (Vieira et al., 1999). O nematóide de maior intensidade e prevalência nesta região é Haemonchus 
contortus (Arosemena et al., 1999).  Infecções por este parasito podem resultar em acentuadas perdas na rentabilidade 
econômica visto que este nematóide leva a uma depressão do apetite, alterações no metabolismo protéico, energético e 
mineral, sendo a anemia, o principal sintoma da infecção (Soulsby, 1987).   

O controle de nematóides gastrintestinais de ovinos e caprinos tem sido realizado quase exclusivamente pela 
utilização de anti-helmínticos (Charles, 1995). O desenvolvimento de populações de nematóides gastrintestinais 
resistentes a anti-helmínticos é uma realidade no Brasil e no mundo (Melo et al., 2003; Sissay et al.2006), sendo um dos 
mais importantes e atuais problemas no controle de parasitos. Os anti-helmínticos disponíveis no comércio possuem 
algumas limitações, tais como, altos custos, resíduos nos alimentos, risco de poluição ambiental e redução da eficiência 
na produção de ovinos e caprinos devido à baixa eficácia (Waller et al., 1995). Considerando esses problemas, 
alternativas como a fitoterapia podem ser utilizadas para reduzir o uso desses fármacos (Camurça-Vasconcelos et al., 
2007). 

Cocos nucifera L. é uma planta largamente encontrada no litoral do nordeste brasileiro. Existem também vários 
relatos a cerca do uso popular de extratos aquosos da fibra do coco, sob a forma de chá, para o tratamento de 
enfermidades como a artrite, a diarréia (Esquenazi et al., 2002) e hemorragias (Franco e Barros, 2006). Na medicina 
popular também se utiliza a polpa do coco verde para o tratamento de teníase, esquistossomose e ancilostomose (Blini 
e Lira, 2005). A atividade antiparasitária do leite do coco foi avaliada em camundongos, sendo constatada eficácia 
contra Syphacia obvelata, Aspiculuris tetraptera (Amorim & Borba, 1994) e Vampirolepis nana (Amorim & Borba, 1995). 

A cultura de C. nucifera é importante para alimentação e geração de renda pela possibilidade de utilização de 
suas diversas partes, como raiz, estirpe, inflorescência, folhas e principalmente fruto, razão pela qual também tem sido 
denominada de “árvore da vida” (Wadt, 1997). Entretanto, o Brasil apresenta uma peculiaridade com relação ao coco, 
enquanto mundialmente seu processamento é realizado no seu estágio final de maturação para a produção de óleo e 
outros produtos, no país esse fruto é consumido também imaturo para o aproveitamento da água acumulada no seu 
interior (Rosa et al., 2001). Consequentemente, cerca de 6,7 milhões de toneladas de casca do coco verde são 
descartadas por ano em lixões e às margens das estradas (Rodrigues & Pinto, 2007). Esse material leva mais de oito 
anos para desaparecer. Portanto, além de ter importância econômica e social, a utilização desse subproduto é também 
importante do ponto de vista ambiental (Carrijo et al., 2002), haja vista que 80% a 85% do peso bruto do coco verde 
representam lixo (Rosa et al., 2001). Nesse sentido, a EMBRAPA/Agroindústria Tropical está propondo a utilização 
desse material para o enchimento de colchões e almofadas. Todavia, durante esse processo de aproveitamento, uma 
grande quantidade de extrato aquoso, denominado de líquido da casca do coco verde (LCCV), é gerada na etapa de 
prensagem. Nos últimos anos, alguns ensaios foram conduzidos para investigar as propriedades farmacológicas e 
biológicas do LCCV, tendo sido constatada atividade antiproliferativa de linfócitos (Kisrzberg et al., 2003), analgésica e 
antioxidante (Alviano et al., 2004). Frações desse líquido obtidas com o solvente acetato de etila apresentaram atividade 
contra a bactéria Staphylococcus aureus, o vírus tipo 1 da herpes (Esquenazi et al., 2002) e o protozoário Leishmania 
amazonensis (Mendonça-Filho et al., 2004). A cromatografia líquida de alta performance (HPLC) e a espectrometria de 
massa indicaram que o extrato acetato de etila obtido desse líquido é composto principalmente por catequina, 
epicatequina e taninos condensados (Esquenazi et al., 2002). Estas características estimularam a validação do efeito 
anti-helmíntico do líquido obtido da casca do coco verde e dos extratos acetato de etila e butanólico obtidos a partir do 
LCCV sobre nematóides gastrintestinais de ovinos. Este trabalho foi executado em 5 etapas.  A primeira foi constituída 
pela extração e preparação das substâncias a serem testadas. O LCCV foi fornecido pela EMBRAPA/Agroindústria 
Tropical, localizada em Fortaleza, Ceará, Brasil. Para tanto, a casca do coco verde, subproduto de indústrias de 
processamento de frutos, foi triturada e prensada para retirada do líquido, que foi filtrado e conservado a -20ºC até ser 
utilizado. O líquido da casca foi submetido a três lavagens, por solventes. Inicialmente utilizou-se o solvente acetato de 
etila e a seguir o álcool butílico (butanol). Posteriormente os solventes orgânicos foram evaporados em um evaporador 
rotatório obtendo-se no final os extratos acetato de etila e butanólico.  

 A segunda etapa foi a triagem dos extratos através de testes in vitro.  Estes testes servem como uma indicação 
inicial da atividade que está sendo pesquisada, e permitem selecionar os extratos com melhor desempenho, diminuindo 
gastos, evitando perda de tempo e uso indiscriminado de animais de experimentação. A fim de determinar o potencial 
anti-helmíntico do LCCV e seus extratos foram realizados os testes de inibição de eclosão de ovos e de 
desenvolvimento larvar de H. contortus. O teste de eclosão de ovos consistiu em colocar ovos recém eliminados das 
fezes em contato com o LCCV e os extratos acetato de etila e butanólico em cinco concentrações. O LCCV inibiu 100% 
da eclosão dos ovos de H. contortus na concentração de 2,5 mg kg-1, enquanto que foram necessários 5 mg kg-1 do 
extrato acetato de etila e 10  mg kg-1 do extrato butanólico para obtenção do mesmo efeito. 

 O outro teste in vitro utilizado foi inibição do desenvolvimento larvar (Costa et al., 2008). A eficácia mais 
elevada obtida neste teste foi de 99,80% com 80 mg ml-1do extrato butanólico, 99,77% com 80 mg ml-1 do extrato 
acetato de etila e 81,3 % com 65 mg ml-1 do LCCV.  

 O LCCV e os extratos acetato de etila e butanólico apresentaram atividade ovicida e larvicida, evidenciando a 
existência de constituintes químicos com atividade sobre H. contortus. Destaca-se o efeito ovicida de 100% do LCCV 
em uma baixa concentração (2,5 mg ml-1), resultado superior a outros extratos de plantas possuidoras de efeito anti-
helmíntico como Mangifera indica (Costa  et al., 2002), Spigelia anthelmia (Assis et al., 2003), Acacia mearnsii (Minho 
2006), Melia azedarach (Maciel et al. 2006), Azadirachta indica (Costa et al., 2008). Este resultado pode ser atribuído à 
combinação de compostos ativos resultando em um efeito sinérgico (Rates, 2001). Porém o mecanismo de ação 
envolvido no efeito ovicida é desconhecido. O efeito produzido pelo LCCV comparado ao tiabendazol foi inferior, já que 
o anti-helmíntico comercial inibiu 100% da eclosão de ovos na concentração de 0,025 mg ml-1. O tiabendazol é o 
princípio ativo isolado, enquanto que o LCCV possui vários constituintes químicos, dentre eles o princípio ativo com 
ação ovicida, porém em pequenas quantidades. Em geral o extrato de uma planta possui pequenas concentrações de 
princípio ativo e um grande número de propriedades promissoras (Rates, 2001).  

  O próximo passo foi a avaliação do efeito anti-helmíntico sobre nematóides do intestino grosso de 
camundongos. O LCCV nas doses utilizadas não apresentou atividade contra Syphacia obvelata e Aspiculuris 
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tetraptera. Porém 1.000 mg/kg do extrato butanólico apresentou eficácia média de 90,70%, que não diferiu 
estatisticamente (p>0,05) do controle positivo (0,56 mg/kg de febendazol). 

Os estudos toxicológicos, aplicados em animais de laboratório e sob condições previamente estabelecidas são 
uma exigência para determinar a segurança de uso dos fitoterápicos. Desta forma foi determinada a toxicidade aguda 
em camundongos após administração oral e intraperitoneal das substâncias extraídas do coco.  O LCCV e os extratos 
não apresentaram toxicidade por via oral (até 3g/kg). Pela via intraperitoneal a DL50 para o LCCV foi de 305,02 mg kg e 
a DL10 de 199,63 mg kg, para o extrato butanólico a DL50 foi de 321,3 mg kg e a DL10 de 247,32 mg kg, enquanto 
para o extrato acetato de etila as DL10 e DL50 foram de 650 (0,44-1038,5) mg kg-1 e 1.233,99 (237,68-2.089,14) mg kg-

1, respectivamente. A via de administração de anti-helmínticos em geral é a oral sendo que o LCCV e os respectivos 
extratos não apresentaram toxicidade. A baixa toxicidade desses extratos também foi comprovada por Alviano et al. 
(2004). 

 Os estudos químicos são indispensáveis para verificar os componentes dos extratos e os possíveis bioativos.  
Desta forma foram realizados inicialmente testes fitoquímicos com o LCCV e os extratos. Estes testes baseiam-se na 
alteração da coloração do extrato após a adição de determinados reagentes (Matos, 1997). Os testes fitoquímicos 
revelaram tanto no LCCV como no extrato butanólico a presença de triterpenos, saponinas e taninos condensados. 
Enquanto que no extrato acetato de etila encontrou-se além dos constituintes já citados, catequinas, flavonóides e 
esteróides. A quantificação dos teores de taninos totais encontrados no LCCV, extratos acetato de etila e butanólico foi 
de 19,65, 25,87% e 18,08%, respectivamente. 

Os testes fitoquímicos revelaram a presença de constituintes químicos que podem ser responsáveis pela 
atividade anti-helmíntica encontrada nos testes in vitro. Dentre estes, detectou-se a presença de compostos 
triterpenóides que apresentam atividade inseticida (Mulla & Tianyun, 1999), não tendo sido atribuída anteriormente 
efeito anti-helmíntico relevante. Pessoa et al. (2002) avaliaram a azadiractina, um limonóide, pertencente à classe dos 
triterpenos, extraído da A. indica verificando efeito ovicida de 68% na concentração de 10 mg ml-1 sobre H. contortus 
porém no presente estudo  2,5 mg ml-1 LCCV e 5 mg ml-1 do extrato butanólico apresentaram eficácia de 100 e de 
81,43%, respectivamente. 

Outro constituinte químico detectado foram as saponinas que são compostos naturais encontrados nos vegetais 
com propriedades detergente, surfactante e hemolítica (Barraca, 1999; Hauptli e Lovatto, 2006). Extratos ricos em 
saponinas oriundo de plantas como a Yucca schidigera e Quillaja saponaria, têm sido investigadas quanto ao aumento 
na produtividade de ruminantes (Wang et al., 2000) e de monogástricos (Hauptli e Lovatto, 2006). Além disso, foi 
observado que essas saponinas apresentaram atividade larvicida sobre Aedes aegypti e Culex pipiens (Pelah et al. 
2002), sendo também responsáveis pela inibição, in vitro, do crescimento de Escherichia coli (Sen et al., 1998) e de 
bactérias ruminais como Streptococcus bovis, Prevotella bryanti e Ruminobacter amylophilus (Singh et al., 2003). Com 
relação à atividade anti-helmíntica não foram encontrados trabalhos que associam efeito antiparasitário a esse 
composto químico. 

Finalmente os taninos condensados detectados no LCCV e nos extratos estão associados à defesa natural de 
plantas contra insetos, sendo classificados, de acordo com suas propriedades e estrutura química, em hidrolisáveis e 
condensados (Athanasiadou et al., 2001). Vários resultados sugerem que os taninos condensados, dentre os vários 
metabólicos secundários presentes em plantas e forragens, são compostos com potencial atividade anti-helmíntica. A 
utilização do extrato de quebracho (Schinops), contendo 73% de taninos condensados (Athanasiadou et al., 2001) e do 
extrato de Acacia mearnsii (acácia-negra) com 15% de taninos condensados (Minho, 2006) inibiu, in vitro, a viabilidade 
das larvas de H. contortus, Teladorsagia circumcincta e Trichostrongylus vitrinus. Ademais observou-se que monômeros 
de taninos condensados foram responsáveis pela inibição da eclosão de ovos, desenvolvimento e paralisia larvar de T. 
colubriformis (Molan et al., 2003). Vale ressaltar que a atividade anti-helmíntica dos taninos está na dependência da 
espécie de parasita. Brunet & Hoste (2006) ao testarem in vitro monômeros de taninos condensados, prodelfinidinas e 
procianidinas, sobre o desembainhamento de L3 de H. contortus e T. colubriformis observaram atividade apenas sobre 
T. colubriformis. Estes achados confirmam resultados prévios, in vivo, de que plantas ricas em taninos apresentam ação 
anti-helmíntica dependendo da espécie de parasito e localização anatômica. Este fato foi verificado em ovinos 
(Athanasiadou  et al., 2001) e caprinos (Paolini et al., 2003) que receberam quebracho, obtendo resultados sobre as 
populações de nematóides do intestino delgado, T. colubriformis e Nematodirus battus, porém sem efeito anti-helmíntico 
sobre o parasito abomasal, H. contortus. 

 Os testes de eficácia na espécie alvo são os últimos testes a serem realizados numa pesquisa sobre efeitos de 
plantas medicinais. Os testes mais empregados com a finalidade de determinar a eficácia de fitoterápicos contra 
nematóides gastrintestinais em pequenos ruminantes são os testes de redução da contagem de ovos nas fezes 
(FECRT) e o controlado. Os experimentos in vivo foram realizados na EMBRAPA/Caprinos. Os ovinos utilizados nos 
experimentos eram portadores de infecção natural. Porém foram inoculados com 3.000 a 4.500 larvas de terceiro 
estágio de H. contortus pois o opg inicial estava abaixo de 1.000. No FECRT foram utilizados 3 grupos de ovinos (n=10), 
tratado (500 mg kg-1 de extrato butanólico durante 3 dias), controle positivo (10 mg kg-1 de closantel), controle negativo 
(não tratado). Os resultados obtidos encontram-se na tabela 1.  

 
Tabela 1. Contagem de ovos nas fezes (média ± dp) de ovinos infectados com nematóides gastrintestinais nos 

dias 7 e 14 dias pós-tratamento com extrato butanólico do líquido da casca do coco verde.  
 
 
Tratamentos 

opg ± dp 
0 dia 7 dias 14 dias 

Extrato 
butanólico (0,5 g kg-1) 

1.120 (± 722) 3.028 (± 1.222) 1.100 (± 490) 

Closantel  
(10 mg kg-1) 

1.095 (± 720) 270 (± 343) 350 (± 354) 

Controle 
negativo 

1.125 (± 761) 700 (± 619) 1.178 (±1.255) 
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A tabela 2 apresenta resultados de larvaculturas realizadas 7 dias após o tratamento com o extrato butanólico. 
Pode-se observar que apesar da inoculação com larvas de H. contortus antes do tratamento, o maior percentual de 
larvas recuperadas foi de Trichostrongylus spp. 

 
Tabela 2. Média de larvas identificadas em larvaculturas realizadas com fezes de ovinos 7 dias após tratamento 

com o extrato butanólico do liquido da casca do coco verde. 
 

Tratamentos Larvas (%) 
H. contortus T. colubriformis 

Extrato butanólico (0,5 g kg-1) 38 62 
Closantel (10 mg kg-1) 14 67 
Controle negativo 34 66 

 
O teste controlado consistiu de contagem da carga parasitária após tratamento com o extrato acetato de etila do 

LCCV. Os ovinos neste experimento eram portadores de infecção natural ocorrendo também antes do tratamento uma 
inoculação de L3 de H. contortus. Os grupos foram constituídos por 6 ovinos cada, sendo o grupo tratado com 400 mg 
kg-1 de extrato acetato de etila durante três dias consecutivos, controle positivo recebeu 0,2 mg kg-1 de moxidectina 
(Cydectin®) em dose única e o controle negativo foi tratado com DMSO a 3% durante três dias consecutivos, (diluente 
utilizado nos testes in vitro). A administração dos tratamentos foi realizada por via oral. Sete dias após o final do 
tratamento, os ovinos foram necropsiados para contagem da carga parasitária (Wood et al., 1995). A tabela 3 mostra a 
eficácia média do extrato acetato de etila sobre a carga parasitária dos ovinos. Foram encontrados no abomaso e 
intestino delgado somente H. contortus e T. colubriformis, respectivamente. No intestino grosso, estavam presentes 
Oesophagostomun venulosum e Trichuris ovis, entretanto, devido ao reduzido número de espécimes, a carga 
parasitária desse órgão não foi utilizada para a análise estatística. O efeito do extrato não diferiu significativamente 
(p>0,05) do controle negativo (DMSO 3%). O efeito sobre H. contortus também não foi estatisticamente diferente 
(p>0,05) entre os controles positivo e negativo. Todavia, a moxidectina apresentou significativa eficácia anti-helmíntica 
sobre T. colubriformis e a carga parasitária total (p<0,05). 

 
 
Tabela 3. Eficácia média ± dp do extrato acetato de etila do líquido extraído da casca do coco verde sobre a carga 
parasitária de ovinos infectados com nematóides gastrintestinais. 

 
 
Tratamento 

Eficácia média (%) ± dp 
H. contortus T. colubriformis Carga 

parasitária 
Extrato acetato de 

etila (400 mg kg-1) 
4,77 ± 11,69a 18,69 ± 30,28a 13,57 ± 33,23a 

Cydectin® (0,2 mg kg1) 28,77 ± 
40,26a 

93,44 ± 8,18b 66,73 ± 16,33b 

DMSO (3%) 24,41 ± 
37,84a 

23,04 ± 25,55a 8,95 ± 21,92a 

Letras diferentes significam resultados estatisticamente diferentes entre linhas (p<0,05). 
 

 A utilização tradicional de C. Nucifera contra o parasitismo gastrintestinal, a presença de taninos 
condensados nos extratos e LCCV, o elevado percentual de teores de taninos totais, os resultados promissores 
obtidos nos testes in vitro e a baixa toxicicidade aguda em animais de laboratório justificaram a avaliação in vivo 
da atividade anti-helmíntica dos extratos. O teste controlado e o FECRT são métodos utilizados para avaliação da 
eficácia antihelmíntica em ruminantes que são indispensáveis para a demonstração da atividade anti-helmíntica 
tendo em vista que nem sempre o desempenho é similar nos testes in vivo e in vitro.  Este fato também foi 
observado nos extratos de Myrsine africana e Rapanea melanophloeos, utilizados tradicionalmente no Quenia 
para reduzir o parasitismo de pequenos ruminantes, não causaram diminuição do opg de ovinos infectados 
experimentalmente com H. contortus (Githiori et al., 2002). O óleo essencial de Chenopodium ambrosioides, 
utilizado durante muitos anos no controle de parasitos de monogástricos, cães, gatos e humanos, não reduziu o 
opg e a carga parasitária de caprinos infectados natural e experimentalmente com H. contortus (Ketzis et al., 
2002). As folhas de A.indica, conhecidas por diversas aplicações medicinais, não apresentaram efeito anti-
helmíntico quando foram fornecidas a ovinos naturalmente infectados com nematóides gastrintestinais (Costa et 
al., 2006). 

Diferentes hipóteses podem justificar a ausência de atividade anti-helmíntica do LCCV e seus extratos acetato de 
etila e butanólico: biotransformação das substâncias ativas, dose utilizada ou duração do tratamento (Hennessy, 1997). 
Portanto, de acordo com o protocolo utilizado nesses experimentos, o LCCV e os extratos acetato de etila e butanólico 
não apresentaram atividade anti-helmíntica contra nematóides gastrintestinais de ovinos. 
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SCREENING PLANTS FOR ANTHELMINTIC ACTIVITY – A CHALLENGING SITUATION. 
 

F. JACKSON & Y. GORDON - Moredun Research Institute, Edinburgh EH26 0PZ Scotland 

 
INTRODUCTION 

The increasing prevalence of helminth parasites that are resistant to conventional  anthelmintics (Jackson and 
Coop, 2000) has been the spur for different research programs exploring alternative approaches to parasite control. For 
much of our past history  forages, plant parts or extracts have been used to combat parasitism, and in many parts of the 
world such natural products are still in use for this purpose.  Some of the potential that undoubtedly lies within these 
phytotherapeutics has been revealed in studies in New Zealand and Europe which have shown that some plant species, 
when grazed or fed as conserved material, may reduce the degree of internal parasite infestation in sheep (Niezen et al., 
1995;; Marley et al., 2003, Paolini et al 2003). 

Given the world wide interest in exploiting the anthelmintic activity of plants or their products it is understandable 
that there is also a growing interest in finding the best ways of screening for bioactivity.  However before embarking upon 
any screening program it is very important that researchers have clearly defined goals, which incorporate the needs of 
their end users since these will influence both the breadth and depth of their research projects.  For example in a 
situation where there are only a small number of local forages that need investigation it might be possible to meet the 
anthelmintic activity needs of resource poor farmers through results generated in simple faecal egg count reduction tests 
using naturally infected animals.  On the other hand  it would be impossible to extend this in vivo approach to determine 
the efficacy of products derived from whole plants or their products to even moderate sized botanical collections 
containing a few hundred different species. The time and financial costs involved in all mass screening programs 
highlight the importance of the choice of first phase screening technique which needs to be sensitive, cheap and 
reproducible.  Having used first phase screening to reduce the numbers of candidates then the next phases in the 
process of focussing in on the active compounds are inevitably more complex and expensive simply because as  the 
degree of refinement increases so do the costs of discovery as one needs to add pharmacology, compound target and 
safety/toxicity data to the compound profile.    

Understanding the nature of the bioactive components, their mode of action and their targets within the parasite 
are all important in the processes leading to practical application.  Bioactive plants may contain large numbers of plant 
secondary metabolites that may act singly or in combination to produce direct (Athanasiadou et al., 2001) and/or indirect 
effects on parasites in the alimentary tract, leading to reduced nematode survival, growth and fecundity.  They can also 
provide improved  protein availability in the host and/or have direct or indirect effects on  mineral or trace element status.  
Both of these changes to host nutrition can lead to reductions in parasite establishment, burden and fecundity through 
improvements in host immunoregulatory capacity.  

There are thought to be a number of active biochemical compunds that act against parasites including essential 
oils, proteolytic enzymes, lectins and polyphenolics such as the tannins (Hoste et al 2006).  Since the focus of this paper 
is intended to be on the initial phases in the screening process it will not deal with the screening processes that are 
required to define the chemistry of the active compounds nor their pharmacology and toxicology.     
 
Primary screening for bioactivity 

Since academic researchers investigating the anthelmintic effects of plant products very rarely have the resources 
available to industry, most of the current primary screening activity uses simple bioassays many of which were also used 
in the development of our current anthelmintics.  Both in vivo and in vitro bioassays can be used as primary screens but 
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as mentioned previously where large numbers of plants are being examined it is clearly not feasible to test them all in 
animals and researchers will need to resort to the use of in vitro techniques to provide primary screening.  
 
In vitro screening using bioassays  

 The two key processes involved in primary screening conducted in vitro are firstly the preparation of parasite 
material, the isolation of different pre-parasitic stages from faecal material or in the case of parasitic stage screening the 
harvesting of parasites from material collected from their predeliction sites.  The second and most important process is  
in vitro screening, using a range of different bioassays all of which measure efficacy in comparative terms, examining the 
disruptive effects of a plant product on some vital biological process.   

Some pre-screening experimentation is almost inevitable to decide on an appropriate concentration ranges. There 
are two main reasons for this. Firstly, the way in which the whole plant or some extract from it will be used is important. If 
for example forage is the sole food source for a period then it would be appropriate to test it or products from it at a 
higher concentration range than if it were only being used to provide a fraction of the daily dry matter intake. Secondly, 
differences in the parasite species being subject to testing will also influence the choice of concentration used in the 
screening process simply because of between species differences in susceptibility to the bioactive products.   

Wherever possible it is useful to incorporate a series of controls. Negative control data provides the base line 
against which the effects of the plant product are measured. Positive control data obtained by using either chemical or 
known bioactive plant products is useful not only in confirming that the bioassay is working but can also help to indicate 
the type of bioactive substance(s) implicated in activity.  
 
 
Table 1 contains details of the most commonly used in vitro bioassays.   
Bioassay Target stage(s) Process disrupted 
Egg hatch test (EHT)   Eggs Hatching to L1 
Larval migration inhibition test (LMIT)   L3 Locomotion of L3 
Larval feeding inhibition test (LFIT)   L1 Feeding of L1 
Larval exsheathment assay (LEA)   L3  Exsheathment of L3  
Larval development test (LDT)   Eggs →L1→L2→L3 Development to L3 
Adult motility test (AMT)   L5/adult worms Motility (viability) of adult worms 
Table 1 In vitro bioassays used to test plant extracts  
 
Egg hatch test 

Freshly extracted eggs are incubated in varying concentrations of test substance in duplicate or triplicate for 48 
hours, after which they are fixed and stained and the numbers of hatched larvae and unhatched eggs are counted. 
Thiabendazole can be used to provide positive control data.  The concentration of product that is required to inhibit 50% 
of the eggs from hatching (ED50) is calculated to determine the ED50. Ideally the assay should incorporate a solvent 
control (solvent used for preparing plant extract) to confirm that the solvent has no effect on the bioassay and a positive 
control (thiabendazole) to confirm the bioassay is working. The solvent control well should contain the same amount of 
solvent that is present in the highest plant product concentration.  
Larval migration inhibition test 

The larval migration inhibition assay measures effects upon motility/locomotion using ensheathed or exsheathed 
third stage larvae which are incubated in a range of concentrations of the test substance.  Following this short incubation 
(often 2-3 hours) their capacity to migrate through nylon mesh is determined, the size of the nylon mesh may need to be 
adjusted to suit the parasites being examined but is generally within a ranbge between 20-30 µm. The anthelmintic 
levamisole can be used to provide positive control data for the test and as in all the other bioassays solvent control are 
also needed.  The most time efficient way of running the test is to use multiwell plates and an inverted stereo microscope 
but it is also possible to use centrifuge tubes to collect migrating larvae and to subsequently determine larval numbers 
using a standard stereo microscope. 
Larval feeding inhibition test  

 The assay determines the effect of plant products on the feeding behaviour of first stage larvae that have been 
exposed to different concentrations of the test (plant) product for a short period (2-4 hours).  Following this incubation the 
larvae are offered lyophilised Escherichia coli that are labelled with fluorescein isothiocyanate (FITC). Larvae that have 
fed can be readily identified using an inverted fluorescence microscope by the presence of the labelled E. coli in their gut.   
As with all of the assays they are run in duplicate or triplicate and should incorporate solvent controls and either 
ivermectin or levamisole positive controls.   
Larval Exsheathment Assay 

This test uses infective third stage larvae in a two-stage process aimed at examining the effect of the test plant 
product on larval exsheathment induced by a diluted sodium hypochlorite solution. The aim is to obtain a progressive 
exsheathment of the larvae, making microscopic observation of the process feasible. For the control material  a 100 % 
exsheathment after 60 to 70 minutes is ideal.   Negative controls of PBS and extracts of rye grass (or some other forage 
that is known to be non-bioactive) are usually incorporated into the assay.   
Larval development test 

 This test uses fresh eggs or first stage larvae and measures the ability of the parasite to hatch and develop to 
the infective third stage larva in the presence of the test substance. Anthelmintics such as thiabendazole  and levamisole 
may be used in this assay to provide positive controls. Since the technique involves a 7 day incubation period which 
increases the risk of bacterial or fungal ‘overgrowths’ it is necessary to incorporate antibiotics and antifungals in the 
assay. Although the technique has clear advantages, the long incubation period has meant that fewer laboratories have 
used the assay as the primary screen for activity in vitro.   
Adult motility test 

 This test uses freshly collected adult worms that are maintained in a culture medium containing the test plant 
product for several days. Activity of the worms is scored over the period by counting the numbers of active worms at 
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regular times throughout the assay. Paralysing anthelmintics such as ivermectin or levamisole can be used to provide 
positive control material for the assay. Negative controls (i.e. worms in PBS) should  also be included in the test.  

 Although all of these assays can be used for primary screening the simple and robust assays such as the EHT, 
LMIT and LFIT have generally been  used in the first instance. The more time consuming, technically challenging and/or 
expensive assays such as the LEA, LDT and AMT are generally used in secondary screening with products that are 
known to have some efficacy. Table 2 contains details of the major strengths and weaknesses of the different tests.  
Inevitably laboratories may need to adapt the methodologies described here to suit to their facilities and budgets.   The 
plant material for use in the different bioassays can come in a variety of different forms including fresh plant material, 
freeze dried, finely ground (milled) material and semi or fully purified.    

 Using ruminal fluids collected from animals being fed bioactive forages has also been used in an effort to mimic 
in vivo conditions. However, due to the difficulties of maintaining, defining and standardizing this medium, this approach 
has not found favour for first phase screening in many laboratories. 
 
Table 2 Major strengths and weaknesses of the different in vitro bioassays.  
Assay  Strengths    Weaknesses 
EHT    Rapid (48hrs)/cheap    Problems of egg shell permeability 
LDT    Sensitive due to breadth of effects  Time (7 days) 
LMIT    Cheap, can use stored L3s   Requires high active concentrations 
LFIT    Rapid, pharynx very sensitive target Requires fluorescence microscopy  
LEA    Cheap rapid     Requires high active concentrations 
AMT     Sensitive     Expensive (PM of  donor animal) 
      Finally it must be remembered that primary screening using in vitro bioassays will inevitably throw up a number of 
positives that will, due to the very different physicochemical conditions in the gut, have little or no effect in vivo.   
  
Secondary and tertiary phase screening.    

The potential for bioactive plants to provide both anthelmintic and nutritional benefits has led to them being 
described as nutriceuticals.  Whilst this dual capability is undoubtedly beneficial it also presents researchers concerned 
in the later phases of the discovery process with a challenge since the study designs ideally needs to be able to 
discriminate between these two different effects.  
 
In vivo screening 

The two techniques most often used to conduct in vivo screening of plant material are the faecal egg count 
reduction test and the controlled efficacy test with the latter being the gold standard test since it can be used to 
determine activity against a range of species and their different parasitic stages.   
 
Faecal egg count reduction test (FECRT) 

The test involves groups of sheep that are either unexposed (controls) or exposed to the material being tested.  If 
the test material is incorporated in a carrier or solvent then it may be necessary to incorporate suitable controls in the 
study.  Due to the variability between individual worm burden the group size can vary from 5-10 animals per treatment 
group.  When used in the field with naturally infected animals carrying several species of nematode and feeding on whole 
plant material the test needs to incorporate either coproculture/larval identification or PCR based speciation techniques in 
order to discriminate between specific effects of the test material.  In laboratory studies the time of introduction of the test 
material can often be manipulated to provide evidence of effects on larval and/or adult stages. Coprocultures made using 
faeces from treated and control animals can also be used to provide evidence of residual activity in faeces.   
Controlled efficacy test (CET) 

The controlled efficacy test uses control and treated groups that can be either naturally or artificially infected with 
a range of different parasites at different stages of development if required.  Once again due to within host variability in 
establishment it is usually necessary to incorporate a minimum of  5 animals in each group.  In tests directed against 
adult stages it is also possible to obtain  faecal egg count reduction data for the test materi al.  Since some plant 
secondary metabolites can also positively affect nutrition and the rate of acquisition and extent of expression of acquired 
immunity these effects need to be  taken into consideration when running longer term trials with naturally or artificially 
infected animals. 
 
The EU funded Replace project as an example of primary screening of a plant library. 

Funding from the European Union has enabled a plant collection containing over 500 plants to be screened for 
activity against certain bacterial, viral and parasitological pathogens responsible for diseases in pigs, poultry, fish and 
small ruminants (REF).  The Parasitology component of the project has used a larval feeding inhibition assay as the 
primary screen of freeze dried milled aqueous solutions derived from the plants in the collection.  First stage larvae of 
Teladorsagia circumcincta, which is arguably the most important parasite of small ruminants in temperate Europe,  were 
used for the primary screening.    

Table 3 summarises the findings from the primary screening process, material that had demonstrable activity 
above 1.25mgs milled material /ml was deemed to be bioactive.   A small number of active samples also produced visible 
morphological effects (VME) upon the cuticle of the first stage larvae used in the test. 
 
Table 3.  Summary of the primary screening of the plants in the Replace project  
 Classification  Total no samples No samples  % Total 
 
Active    513    119     19% 
 
Active (VME)     513      14       3% 
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Following the primary screening phase the ‘active’ plant materials were re-screened using egg hatch assays, 
larval exsheathment assays and adult motility assays conducted with T.circumcincta, H.contortus and T.colubriformis.   
Results from the primary and secondary screening were used to rank the active plants giving a list of 25 plants that could 
be considered for pen studies using artificially infected (H.contortus & T.colubriformis) parasite naïve lambs.  Only 5 of 
the 25 most active plants, those for which large amounts of material could be obtained from commercial sources, were 
used in the final study.  The study used a total of 30 worm free lambs which were assigned to produce 6 groups 
balanced with regard to weight and sex.  The group treatments were randomly assigned with 5 groups being the plant 
material at an inclusion rate of  approximately 10% of their daily dry matter intake. The sixth group were used to provide 
control data, two male animals in each group were harnessed and fitted with faecal collection bags to obtain faecal 
output data and a peanut agglutinin staining technique was used to determine the numbers of Haemonchus eggs in the 
samples.  The cumulative faecal egg production data, relative proportion of the eggs of the two species and worm burden 
data from the study have been summarised in Table 4 (overleaf).  Table 4 also contains calculated efficacy data for the 
faecal egg count reduction test conducted between days 21 and 35 and for efficacy in the controlled efficacy test.  All of 
the plants had some effect on faecal egg output (ranging between 5-50%) and some effect on the numbers of 
T.colubriformis (ranging between 21-37%).  However the effects against Haemonchus were, with the exception of plant 2 
where the efficacy was over 40%, negligible ranging from 0-14%.   

The results from the animal screening study provide a clear illustration of the differences that can exist between in 
vitro and in vivo testing and how the complex biological and physicochemical environment can affect the bioactivity of 
plant products.   The differences that can exist between the amounts of active in samples at the time of collection, during 
processing and following storage have been noted previously (Hoste et al 2006) as a vitally important factor that can 
influence efficacy findings and thus complicate the screening process.  Previous studies in which in vitro testing has been 
used to identify condensed tannin rich plants for animal testing (Molan et al 2000 and Waghorn et al 2006) have also 
shown modest reductions in Teladorsagia and T.colubriformis burdens.   
 
Table 4. Cumulative faecal egg production per group, the average numbers of Haemonchus eggs in the samples 
and FECRT efficacies together with a summary of the CET efficacies from the Replace studies.     
 
Group Cumulative no 

eggs/gp x 106 
Average % H.c 
eggs in 
samples 

FECRT 
Efficacy 

Efficacies against 
parasitic stages 
H.c T.col 

Controls 9.4 55.2 - - - 
Plant 1 5.2 47.5 45% 3 37 
Plant 2 4.7 38.0 50% 42 21 
Plant 3 5.9 53.7 37% 3 24 
Plant 4 6.4 54.4 32% 0 36 
Plant 5 8.9 44.3 5% 14 27 
 
CONCLUSIONS 
 Phytoprophylaxis is undoubtedly one potential method of for providing prophylactic control of gastro-intestinal 
parasites however the identification and utilisation of plants with anthelmintic properties still remains a formidable 
challenge due to the large numbers of confounding factors.  It is apparent that despite their own inherent weaknesses in 
vitro screening using different bioassays can provide a number of potential candidates.  However the importance of 
subsequent in vivo testing cannot be over emphasised since this represents the real environment in which plant products 
need to exert their effects.   Since most of the products subjected to in vivo testing in ruminants are unlikely to be as 
potent or have as broad a spectrum  as manufactured anthelmintics the experiments designed to test them will need to 
take into account the degradation of the products, their stage and species specific activities and the immune status of the 
animals.  Although all of these characteristics limit the chances of finding effective safe and economic plant products 
researchers need to bear in mind that the screening programs employed to discover new drugs invariably screen many 
thousands of compounds for every potential new drug.  If suitable plant products can be identified then these should 
ideally be used in  combination with other different strategies in order to minimise the risk of adaptation by the parasites 
(Krecek & Waller 2004). 
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ENVISAGED ON-FARM COMPUTERISED WORM MANAGEMENT DECISION SUPPORT SYSTEM 
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ABSTRACT:- VAN WYK, J.A. Envisaged on-farm computerised worm management decision support system 
Department of Veterinary Tropical Diseases, Faculty of Veterinary Science, University of Pretoria, Private Bag X04, 0110 
Onderstepoort, South Africa. E-mail: jan.vanwyk@up.ac.za 
Despite efforts over decades to stem the rising tide of anthelmintic resistance, it increases unabatedly while systems of 
integrated parasite management aimed at reducing selection for anthelmintic resistance are poorly implemented by 
farmers. It is argued that systems of Targeted Selective Treatment will offer hope for overcoming the impasse, provided 
that the great potential of electronics, particularly for on-farm automated computerised decision support is used. A variety 
of factors, such as major worm species, climate, animal class, and resistance to anthelmintics that must be considered in 
any system for automated decision support are shortly reviewed. A start has been made in developing such an 
automated system for managing haemonchosis.  
Key-words:  Computerised worm control, anthelmintic resistance, small ruminants, worm control decision support 
 
INTRODUCTION  

As reviewed by VAN WYK (2008[[[This Proceedings]]]) research being done in the field of helminthology is 
currently dominated by the phenomenon of increasing anthelmintic resistance, which has been described as a threat to 
profitable small ruminant production (WALLER 1997; VAN WYK, 2006; WAGHORN et al.., 2006; KAMINSKY et al.., 
2008; PAPADOPOULOS, 2008). Furthermore, due to continually worsening shortages of persons with the necessary 
expertise in helminthology, to the complexity of methods developed over the past decade for countering the resistance 
and in consequence to inability to train farmers to be able to comply with the novel management systems that have been 
developed, little progress has been made with improving on-farm sustainability of anthelmintic efficacy.  

In most countries there is a great deal of variation in farming systems, in farm topography and infrastructure, in 
management options, rainfall and in herbage species, that have previously made it practically impossible to devise any 
single worm management system that could serve more than a few individual farms. As GETTINBY (1989) points out, it 
is uncommon that, even with disease such as haemonchosis with an annual rhythm, identical patterns of disease 
outbreaks will occur simultaneously even on farms that are close to one another. 

The basic problem for long-term worm control has been to obtain a balance between maximum production on 
one hand and minimum selection for anthelmintic resistance (AR) on the other, which tend to be reciprocal in effect. 
Worm control has traditionally been based on strategic drenching programmes, and while this was simple, it led to 
severe selection for AR (VAN WYK, 2001). In contrast, systems of Integrated Parasite Management (IPM), which are 
aimed at more sustainable anthelmintic efficacy, require good management planning and are largely dependent on 
laboratory sample analysis, since previously there was no practicable method for crush-side evaluation of the levels of 
worm infection in animals when the systems were developed. In answer to this, methods of Targeted Selective 
Treatment (TST), comprising treatment of only those animals in a flock or herd that are unable to manage current worm 
challenge unaided, became practicable with development of the FAMACHA© system for estimating levels of anaemia of 
haemonchosis (MALAN, VAN WYK, 1992; BATH et al.., 1996). On the other hand, outbreaks of haemonchosis tend to 
be explosive, hence requiring clinical evaluations to be done at short intervals at the peak of the worm season. This 
causes the system to be relatively labour intensive and impractical for larger farming enterprises, especially where labour 
is in short supply. The amount of labour can, however, be reduced considerably in various ways, such as by varying 
intervals between clinical evaluation according to current levels of worm challenge, by examining the more susceptible 
classes of animals such as lactating ewes more frequently than the others, and by using the results of clinical evaluation 
in aliquot samples of animals in a mob to decide whether the rest need to be examined. This is unlikely to succeed with 
present methods of technology transfer and available on-farm support for farmers, but VAN WYK (2003; 2006; 2008) and 
VAN WYK et al.. (2006) suggest that use of modern electronic systems to develop computerised decision-support (DEC-
SUP) software for on-farm application has the potential to overcome the present impasse, and a team of workers is in the 
early stages of developing such a system (REYNECKE, 2007; VAN WYK, REYNECKE, 2008). The reason for this 
supposition is the almost limitless versatility of electronics for computer analysis and integration per farm of the large 
variety of factors such as individual farm management systems, methods of TST used and matters such as climate that 
have an effect on worm development. 

 
Automated worm management decision support 

Over the past two decades numerous mathematical simulation models have been developed as decision 
support for worm management (GETTINBY, 1989; SMITH, GRENFELL, 1994; BARNES et al.., 1995; DOBSON, 1999). 
However, most were aimed at estimating, at the start of a given worm season, the chances that overwhelming worm 
challenge would develop at its peak. From these extrapolations, strategic systems were then devised for timely 
drenching of all animals to prevent such an occurrence. While these systems were very effective where modern drugs 
were used for susceptible worm populations, such systems led to severe selection for AR, especially if animals were 
moved to “safe” pasture at the time they were drenched, or soon thereafter. More recently, semi-automated decision-tree 
worm management systems have been developed in Australia (“Wormboss”, <www.wormboss.com.au>) and in The 
Netherlands (“Parasietenwijzer”,  <http://www.parasietenwijzer.nl>). They are, however not based on TST of only 
clinically affected animals in a given mob, and are to a large extent dependent on laboratory sample analysis, which is an 
impediment for any system of TST owing to cost and physical impracticality of relatively frequent sample analysis from all 
sheep at risk. 

 
 

                                                
7  Department of Veterinary Tropical Diseases, Faculty of Veterinary Science, University of Pretoria, Private 
Bag X04, 0110 Onderstepoort, South Africa. E-mail: jan.vanwyk@up.ac.za 



46 

 

Envisaged components of automated decision support system 
The automated system being developed is planned to have five different outputs, namely, (i) intervals between 

clinical evaluations; (ii) classes of host (e.g. age and reproductive status) to evaluate at any given time; (iii) the 
proportions of each flock  to evaluate; (iv) the TST categories to treat; and (v) anthelmintics to use or to avoid. 

Initial development of the system has focused on outputs (i) and (iv) above and progress has principally been 
made with modelling of FAMACHA© data sets and rainfall, which are critical to levels of worm challenge at any given time 
(D.P. REYNECKE, J.A. VAN WYK, unpublished data, 2007). Methods of clinical evaluation being used for TST are 
applied at relatively short intervals, thus yielding numerous sets of data that reflect the course of worm challenge and 
support the possibility to grade levels of treatment intervention in relation to the degree of worm challenge at any time 
over a given worm season, as well as to set optimal intervals between clinical evaluations. The problem is, however, that 
in almost all countries there are insufficient expert trainers in almost all countries, with the necessary experience to be 
able either to train farmers or their advisors to a level where they would be able to use the system optimally, i.e. to obtain 
the required balance between level of treatment interventions and selection for AR. 

 
TST for worm species other than Haemonchus spp. 

TST has been well validated only for application of the FAMACHA© system to evaluation of the anaemia of 
haemonchosis. However, while this is the only system considered in this paper, VAN WYK et al.. (2006) suggest that for 
the non-haematophagous worm species computerised automated weighing should be similarly applicable, especially if 
combined with an automated sorting system and if the weighing system can be installed such that the animals are 
weighed at least every two-three days on their way to water, to minimise the inaccuracies caused by variation in daily 
water consumption. A second possibility is to make use of dag scoring for treating sheep suffering from such infection 
(VAN WYK, BATH, 2002), but this has not been investigated to any extent in any TST system. 
 
TST category to treat 

For FAMACHA© the recommendation at present is that animals with any degree of anaemia (i.e. those in 
FAMACHA© categories 3-5) be treated routinely, but that those in category 2 also be included if there are signs that 
treating only animals in these categories is not stemming the rising tide of worsening anaemia of haemonchosis (VAN 
WYK, BATH, 2002). Eventually, if increasing numbers of animals are becoming anaemic, all of them can be treated to 
reverse the trend, especially if a relatively short-acting anthelmintic product is used and granted that the animals are not 
removed from the infected pasture before they have become re-infected with worms in refugia. 

 
Intervals between clinical evaluations 

While weekly clinical evaluations may be necessary for haemonchosis at the peak of the worm season (VAN 
WYK, BATH, 2002), during the rest of the year the intervals can largely be varied according to rainfall, current 
temperature and other factors such as the class of animal, and the history of the pasture (e.g. longer intervals if animals 
have been moved to fresh, relatively lightly infected pasture, or shorter on irrigated pasture or if the animals are 
considered to be particularly susceptible to worm challenge). Similarly, pasture type, the history of infection of a given 
flock and the value of the animals are important determinants in optimising intervals between evaluations. Now 
electronics offer the opportunity for automated weighting of factors through simulation and then integrating them for on-
farm generation of potential worm management solutions. 
 
Host class to evaluate 

MALAN et al.. (2001) reported large differences between the relative susceptibility of sheep of different 
reproductive status to H. contortus challenge in a TST system using FAMACHA© on irrigated improved pasture. These 
workers recorded that, in contrast to non-pregnant (dry) ewes of which 83 % were able to manage without anthelmintic 
treatment under severe Haemonchus sp. challenge on this pasture, only 45 % of lactating and 73 % of pregnant sheep in 
the same flock were able to do so. While not evaluated in their paper, it is well known that weaner lambs also require 
special consideration in the face of serious worm challenge. This differential susceptibility has the implication that, given 
similar pasture conditions, the interval between evaluations of sheep can be set according to the most susceptible class 
of host and that only these animals need to be examined until such time as some of them show signs of haemonchosis, 
at which time the other classes will have to be included. 
 
Proportion of flock to evaluate 

At present it is common practice for all animals to be evaluated per flock every time the FAMACHA© system is 
applied. Using good facilities as regards the race and handling pens, a farmer and three stockmen not only FAMACHA©-
evaluated 489 sheep but also treated the more or less 10% that were anaemic, within a period of 67 minutes (J.A. VAN 
WYK, unpublished data, 2000). Thus application of the system is potentially rapid, but given larger flocks, a shortage of 
labour and examination at intervals as short as 7 days, it can become an unacceptable burden. However, it is not 
necessary to examine all animals on every occasion and dedicated at-risk software can be utilised for giving stockmen 
specific guidance as to the necessity for examining all or only a proportion of the animals at any given time. Furthermore 
the process can be facilitated by making use of the tendency of animals suffering from haemonchosis to lag behind the 
rest when mustered over some distance. By separating these lagging animals from the rest as the mob enters their pens, 
and by evaluating their ocular mucous membranes in preference to those of a random aliquot of animals, the chances of 
detecting badly affected individuals can be expected to be enhanced. 
 
Drugs to use or avoid 

An explosion in the numbers of generic products in the world has led to a multitude of such anthelmintics in 
practically every country, for instance 78 ivermectin-containing products in Brazil in May 2008  
(<http://www.cpvs.com.br/cpvs/index.html>). As a result, farmers are confronted in market outlets by endless rows of 
racks filled to overflowing with the a frightening variety of products. Not only do they contain different active ingredients or 
combinations of ingredients, but the various formulations of each individual active ingredient also differ to such an extent 
that it is almost impossible to advise farmers collectively on day-day decisions on drenching requirements for sustainable 
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drug efficacy. Only customised advice specific to time t on Farm X can be expected to give optimal results, but at present 
this is not a viable option, given the shortage of qualified advisors. For instance, a product with a long residual effect can 
prevent re-infection of animals (which is a prerequisite  for sustainable of drug efficacy) if the animals are to be moved to 
“clean” or “safe” pasture weeks or even months thereafter (e.g. with use of bolus formulations or of others with an 
exaggerated depot effect such as ultra-longacting moxidectin), while a short-acting formulation of the same compound 
could perhaps yield much superior results as regards sustainability. Anthelmintics also need to be selected on the basis 
of the worm resistance spectrum per farm  -  note that the FAMACHA© system offers a simplified on-farm method for 
estimating efficacy without the need for laboratory intervention. Anaemic animals can be marked at the time of treatment, 
their FAMACHA© results recorded and their improvement in FAMACHA© categories monitored 1-2 weeks later. Another 
important consideration is that on farms where Fasciola spp. infection is common, it will be necessary to use a drug or 
drugs effective against both the major nematode- and this trematode species. 

 
CONCLUSIONS 

The development of a fully automated decision support system will require considerable research input. It is 
contended, however, that technology in the field of electronics is sufficiently sophisticated and that the required data is 
already available for the development of such a system. With initial computer simulation analysis an automated system 
can be developed to the level of a working system that can subsequently be validated and fine-tuned through field 
application under a variety of climatic and farm management conditions. 
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WHY BOTHER WITH HOLISTIC IPM FOR SUSTAINABLE ANTHELMINTIC EFFICACY IF FARMERS WILL NOT OR 
CANNOT COMPLY ! 
 

J.A. VAN WYK 8 

 
ABSTRACT:-  VAN WYK, J.A. Why bother with holistic IPM for sustainable anthelmintic efficacy if farmers will 
not or cannot comply !  
Department of Veterinary Tropical Diseases, Faculty of Veterinary Science, University of Pretoria, Private Bag X04, 0110 
Onderstepoort, South Africa. E-mail: jan.vanwyk@up.ac.za 

In reaction to continuously worsening anthelmintic resistance, we helminthologists and advisors to farmers have 
endlessly, over decades, been recommending a variety of integrated parasite management (IPM) options, while farmers 
have hardly been complying with even the most cardinal of these. Methods of targeted selective treatment (TST), such 
as the FAMACHA© system for evaluation of the anaemia of haemonchosis, have been developed for on-farm clinical 
identification and treatment of only those animals in a mob that are unable to withstand current worm challenge unaided, 
while the rest are left untreated.  Such systems of TST have the potential considerably to reduce selection for drug 
resistance. However, these systems are relatively complex for farmers to apply unaided to best effect, and serious 
shortages of experts and qualified trainers constitute a severe stumbling-block to the chances that they will be applied 
optimally. A new anthelmintic group, the amino-acetonitrile derivitaves (AADs), is being developed and it is suggested 
that only through use of electronic technology can new drugs that may reach the market, be protected to any extent from 
the path of anthelmintic resistance followed by practically all of their predecessors registered to date. 
Key- words:  Holistic worm control, integrated parasite management, automated decision support, farmer compliance, 
small ruminants 

 
INTRODUCTION 

Today anthelmintic resistance (AR) dictates much of the research that is done in the field of helminthology, and 
reports on escalation thereof are of daily occurrence (WALLER, 1997; RHODES et al., 2006; VAN WYK, 2006; 
2008[[[THIS PROCEEDINGS]]]; WAGHORN et al., 2006; KAMINSKY et al., 2008; PAPADOPOULOS, 2008).  The 
reaction of us, helminthologists and advisors to farmers, to the mounting threat of AR has been endlessly to repeat the 
same informative messages concerning alternative methods of integrated parasite management (IPM) to farmers, aimed 
at reducing the threat of selection of resistance, but without admitting to the fact that we were having little success in 
uptake by either farmers or their advisors, of those matters which could play much of a role in reducing the rate of 
selection for AR. Now there is the added complication that worm management has changed so completely over the past 
decade that even most of the advisors to the farmers have not been able to keep abreast. And meanwhile governments 
globally have severely reduced funding in this field. Consequently there has been a parallel reduction in qualified trainers 
and researchers for the necessary technology transfer and motivation of farmers for the major paradigm shift involved, 
thus largely exacerbating the shortage that existed even a quarter of a century ago already (MICHEL, p.181, 1982). 

There has been a mounting search for possible counter-measures to AR, much of it based on IPM. This paper 
evaluates the present situation as regards the extent of the problem of AR and of current attempts at countering it 
through the use of methods of targeted selective treatment (TST), which consists of identifying and treating only overtly 
diseased individual animals and leaving the rest untreated.  

The conclusion from a critical review of the poor adoption and application by farmers is that, in the light of the 
shortage of experts, IPM is too complex for farmers to apply optimally, but that improved farmer uptake could result 
through the development of dedicated computer software for automated on-farm specific decision support. 

 
ANTHELMINTIC RESISTANCE 

AR develops because some individual worms have an innate ability to withstand a given drug and this ability is 
heritable. Hence overdependence on and incorrect use of anthelmintics for worm control results in progressive selection 
of such resistant worms, a process that is very much enhanced if treated animals are moved to “clean” or “safe” pasture 
where the offspring of worms that survived treatment can breed with one another more or less to the exclusion of 
susceptible ones.  In other words, worm management is a numbers game and it should be ensured at all times that drug-
resistant individuals do not gain the upper hand numerically over their susceptible counterparts. 

On numerous farms in a variety of countries no anthelmintics are fully effective against the helminths of small 
ruminants any longer (VAN WYK et al., 1997; WALLER, 1997; VAN WYK, 2006; PAPADOPOULOS, 2008). Even 
combinations of anthelmintics which were initially almost fully effective, are progressively failing (VAN WYK, 2006), now 
also including the worms of cattle (CARACOSTANTOGOLO et al., 2004; RHODES et al., 2006; WAGHORN et al., 
2006). However, in most countries registration of generic products is apparently less stringently regulated than that of 
unrelated new actives and it is an open question whether this could have affected the dependability of resistance testing 
that is reported today. 

 
Generic drugs 

Already in 1997 VAN WYK et al. (p. 164, 1997) concluded from inadequate efficacy of two of three generic 
rafoxanide products against a susceptible population of Haemonchus contortus that the poor results held serious 
implications for faecal egg count resistance testing and also for accuracy of published results.  

In my opinion present policy regarding generic registration, being counterproductive, requires re-evaluation 
universally. While competition in the market place is generally good for keeping prices of drugs in check, the outlay on 
registration per generic product is extremely low in most countries, with the result that numbers of such products on the 
various markets have mushroomed (e.g. 78 products containing ivermectin in Brazil in May, 2008 - 
<http://www.cpvs.com.br/cpvs/index.html>). In the process quality is becoming compromised through “unhealthy” 
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competition, apparently leading to cutting of corners as regards attention to quality control, especially when consecutive 
batches of active ingredients are obtained.  The disbalance in registration costs stems from the fact that only a small 
fraction of the investigations required for registration for “mother” compounds is needed for generic registration. There is 
no doubt that generic registration should be retained to stimulate more open competition after patent rights have lapsed, 
but there should be a better balance, such as more comprehensive testing of generic compounds and less dependence 
on data generated by the mother companies for registration. Each product should be analysed chemically and physically 
to a high degree of precision to prevent fraud after registration, and frequent, unnounced testing should be done to 
ensure compliance with original registration formulation and quality. Such measures would protect those companies that 
set high standards for their products and should stimulate research into new products. 

 
Holism and holistic Integrated Pest / Parasite Management (IPM) 

Holism can be conceptualised as compiling a complete picture puzzle from its component pieces. In the same 
way the IPM approach comprises a combination of whatever methods of control (chemical and other) that are available, 
for maximum effect (AXTELL, 1979). It was initially developed for managing agricultural pests and not parasites, but the 
acronym was later expanded to include parasites also.  

Initially the prime consideration in systems of IPM was not resistance of the target organisms, but only efficacy. 
For example, the strategic IPM concept of drenching animals immediately before a move to “safe” or “clean” pasture, 
while highly effective, is arguably the prime cause of the high levels of AR in most countries, especially when 
compounded with the misconception that a reduction in numbers of drenches would inevitably result in a corresponding 
reduction in selection for drug resistance (VAN WYK, 2001). In fact, the opposite is true if the drenched animals do not 
become re-infected with parasites in refugia (i.e. not exposed to the method of control) before the move, in which case 
only the survivors of the treatment are transferred with their hosts to the new pasture. 

As AR escalated, sustainability of worm control gradually received more attention to protect drugs from AR. The 
rate of change has been slow, however, to the extent that even methods of strategic drenching are often retained in 
systems of IPM recommended even by helminthologists (VAN WYK, 2001). Thus VAN WYK et al. (2006) suggest that 
sustainability of IPM should be stressed by adding the symbol s for sustainability, thus sIPM. In South Africa BATH 
(2006) and BATH et al. (2006) reviewed “sIPM” options for sustained anthelmintic efficacy, for instance to attend to and 
integrate as many factors as practicable, such as to make sure that farmers understand and support the need for 
change, to mend leaking drinking troughs, fence pastures and utilise paddocks sequentially by animals of different 
species, and to remove grass in animal pens that promote worm infection. On the other hand, even methods of IPM with 
much potential for improving sustainability of worm control can, if incorrectly applied, have the opposite effect (MICHEL, 
p. 116, 1982). As an example, quarantine drenching of animals that are introduced to a given farm, while essential for 
guarding against introduction of resistant worm populations (DOBSON et al., 2001), can enhance the possibility of 
resistance gaining a foothold if animals are drenched and placed on uninfected pasture (VAN WYK, 2002). 

The problems with IPM are exemplified by the fact that few of even the most basic factors required for 
sustainability have been adopted and are being applied by farmers despite decades of propagation collectively by 
dedicated helminthologists. Only 31% of 80 farmers surveyed in New Zealand had ever had drug efficacy monitored 
despite decades of strong emphasis by an excellent, very active extension team to have testing done regularly every few 
years (LAWRENCE et al., 2007). In contrast, the Wormkill control programme that comprises prophylactic strategic 
drenching that could be expected and was later proved to result in severe selection for AR (DASH et al., 1985), was 
adopted and applied by 80% of farmers in the “Haemonchus region” of New South Wales and Queensland in Australia.  

The question is why Wormkill and many of the programmes of the various drug companies that depended 
exclusively on use of drugs for worm control, were extremely well received and applied by farmers, while more 
sustainable systems of “holistic” worm management as recommended by many of us in the past (VAN WYK, 1978; 
BATH, 2006; BATH; VAN WYK, 2006) were not. The answer lies in the combination of high efficacy and simplicity of 
both Wormkill and most of the drenching programmes of the drug companies. In contrast, the components of IPM must 
perforce vary from farm to farm, depending on management systems and facilities. Thus it is considerably more complex 
to apply optimally than the others mentioned, and this has been an important deterrent to its adoption by farmers. In 
addition, results from estimates of levels of worm infection in animals, using faecal egg counts or similar, need to be 
interpreted in relation to a large variety of factors such as season, class of animal, and worm species responsible, the 
background to which farmers do not have, unless trained to a level that is not practicable in practice. An aggravating 
factor has been such a grave shortage of qualified advisors / trainers that only a small minority of farmers and their 
advisors could be trained to the level of being able to take optimum decisions crush-side while working with the animals. 
The shortage has also reduced the total amount of contact between farmers and those with the necessary expertise in 
worm management, with resultant loss of impact in convincing farmers to adopt what can be regarded as radically new 
approaches to the problem. In many cases it is only when practically all drugs are badly affected by AR already that the 
farmers concerned become willing to accept the necessary changes (VAN WYK, VAN SCHALKWYK, 1990). 

The limitation in face-face contact with farmers to convince them of the urgency of sIPM has also had 
repercussions as regards written material, which from the nature of the subject is difficult to present in short enough form 
to be read without losing clarity. Large differences between worm classes/genera/species and the fact that helminth 
infection is not an all-or-nothing phenomenon but rather dependent on numbers of parasites per host, dictate that written 
material needs to be relatively long to be understandable to farmers. However, being unconvinced, farmers are 
disinclined to read such long articles on alternative methods of worm management. Dividing the material into a series of 
articles has also been unsuccessful; by the time each successive article becomes available, the reader has forgotten the 
contents of the previous one(s), the thread of the matter is lost and the series fails likewise (J.A. VAN WYK, personal 
observations, 2000). 

 
 
 
Targeted Selective Treatment (TST), new component of IPM 

Over a long period it has been realised that it is uncommon for more than, say, 30% of even the most susceptible 
flock of sheep or goats to be severely affected when a few take ill or die from worm infection. The majority are therefore 
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usually treated unnecessarily as regards the effect of worm challenge, hence not only wasting money, but also 
increasing selection for AR. The problem was, however, that none of the methods of diagnosis allowed crush-side 
identification and treatment of only those individual animals which were in danger of being overwhelmed by current worm 
challenge,. Then a breakthrough came with development of the FAMACHA© system for haematophagous worm species 
when Malan suggested investigating the possibility of utilising clinical evaluation of the anaemia of haemonchosis 
according to the colour of the ocular mucous membranes (MALAN, VAN WYK, 1992; BATH et al., 1996; MALAN et al., 
2001).  

Unfortunately, while the FAMACHA© system is effective (BATH et al., 2001; VATTA et al., 2001; KAPLAN et al., 
2004; RILEY, VAN WYK, 2008), similar to other methods of TST such as body condition and dags scoring, it is also 
relatively complex to apply to optimal effect. An example is the interval required between drenching and a move to 
“clean” pasture, so that the animals can be “adequately” re-infected with unselected worms in refugia before the move, if 
other complications such as drug type and formulation, host immunity and the effect of seasonal cycling on worm 
availability on pasture are taken into consideration (VAN WYK, [[[THIS PROCEEDINGS]]]2008).  

There is a degree of farmer reluctance to application of TST due to the expectation (and indeed rightly so if not 
well managed) that no system of TST will be able to match the levels of animal production, as is possible over the short 
term with intensive drenching if sustainability is ignored. Consider, for instance, that some of the previous drenching 
programmes were so highly effective as to be able to ensure that, albeit for very limited periods of time due to selection 
for AR, helminths could practically be removed as a factor in animal production. Labour is another limitation since 
animals need to be clinically evaluated at intervals as short as a week at the peak of Haemonchus challenge (VAN WYK, 
BATH, 2002). However, it is possible to reduce labour to a large extent, for instance by optimising periods between 
clinical evaluation according to level of worm challenge (VAN WYK, 2008[[[THIS PROCEEDINGS]]]), but this is difficult 
for a farmer to manage without help. In short, many farmers only seriously consider methods of TST if and when drug 
resistance becomes so severe as to shock them into the reality of balancing on the edge of being without any drugs with 
which to keep their animals alive in the face of severe worm challenge (KAPLAN et al., 2004).  

Thus far most investigations into methods of TST have involved mainly blood-sucking worm species, but for non-
bloodsucking species other approaches are being investigated, of which the most promising appear to be automated, 
computerised weighing and clinical evaluation involving body condition and dags scoring (VAN WYK et al., 2006; VAN 
WYK, 2008[[[THIS PROCEEDINGS]]]). 

 
Move-Then-Treat, instead of Treat-Then-Move 

An approach suggested by MOLENTO et al. (2004) as an alternative to the conventional “treat-&-move” strategy 
(firstly to treat and then to move animals to “clean” or “safe” pasture), is to do the opposite, that is to move the animals 
first and then to treat only once a population of unselected worms has built up in refugia on the new pasture. While less 
affected by drug type and formulation than its counterpart, as with the FAMACHA© system (above), this system is 
nonetheless also complex, as the period between the move and treatment depends on a variety of factors. Among these 
are the level of infection of the animals, current climate and the helminth status of the pasture to which the animals are 
moved. 

 
Decision support software recommended 

Today we have the advantage of an armoury of new technologies, the chief of which is a very large variety of 
electronics and more specifically computers, with almost limitless potential that needs to be investigated further for 
application to worm management. I suggest that customised decision support software can be generated for specific on-
farm decisions on worm management, so that it is not necessary to train farmers to be able to take decisions themselves, 
but rather to have the decisions generated by dedicated software (VAN WYK, 2008 [[[THIS PROCEEDINGS]]]). The fact 
that methods of TST such as FAMACHA© can be applied on-farm by farmers themselves, is advantageous for use of 
modern computer technology for decision support as mentioned above. And over the past three years a “blueprint” was 
designed, as well as the first steps taken for developing such an automated decision support system, based on systems 
of TST and designed to function without the need for routine laboratory evaluation (J.A. van Wyk & D.P. Reynecke, 
unpublished observations, 2007). 

 
New anthelmintic activity group being developed 

After an interval of more than two decades, monepantel, a compound from a new, apparently unrelated 
anthelmintic activity group, the AADs (amino-acetonitrile derivatives), is being developed (KAMINSKY et al., 2008). It 
seems likely that compounds from other activity groups could also be in the pipeline. However, there is no guarantee that 
this will bring any but temporary relief; on the contrary, it brings with it the responsibility for those with the necessary 
expertise to help farmers to prevent a recurrence of what was experienced in the case of the macrocyclic lactones, by 
making use of more sustainable methods of worm management. Resistance to ivermectin was found in South Africa less 
than three years after it had been registered for the first time for use in sheep in the country (CARMICHAEL et al., 1987; 
VAN WYK, MALAN, 1988), largely through gross misuse, and such a recurrence is to be avoided at all costs in future 
(VAN WYK, MALAN, 1988). 

 
CONCLUSIONS 

The complexity of anthelmintic resistance and sustainable worm management requires lateral thinking if success 
is to be achieved, not only for conserving whatever drug efficacy still remains on farms, but also to optimise sustainability 
of use of any new drugs that may reach the market in future. It is contended that the almost limitless potential of 
electronics offers the best promise for engineering solutions to the problem of drug resistance. Every policy maker should 
heed the conclusions of PERRY et al.  (2003) that helminthosis is probably the most important limiting factor in small 
ruminant production in resource-poor communities in South-East Asia and in Africa south of the Sahara. Research is an 
urgent necessity rather than a luxury, which seems to be the general perception of those who hold the purse-strings as 
pointed out already in 1985 by VAN WYK (1985). 
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UTILIZAÇÃO DE PLANTAS DA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA CONTENDO TANINOS 
USE OF PLANTS OF BRAZILIAN BIODIVERSITY CONTAINING TANNINS 

 

JOÃO CARLOS PALAZZO DE MELLO∗ 

 
RESUMO 
A riqueza da biodiversidade brasileira pode ser constatada não somente pelo expressivo número de espécies vegetais, 
que estão presentes nos diversos biomas, mas também por mamíferos, insetos, répteis, peixes, aves e anfíbios. A 
utilização de espécies vegetais do bioma cerrado para o estudo com taninos condensados é indicada, tendo em vista a 
presença deste grupo de substâncias quando a espécie vegetal encontra-se em estresse, no caso, pela pobreza em 
nutrientes no solo. Uma espécie contendo taninos em alta concentração é o Stryphnodendron adstringens, conhecido 
por barbatimão, e é característico do bioma cerrado. Do ponto de vista químico é uma espécie que apresenta 
características próprias dentro da biodiversidade brasileira, apresentando uma classe pouco comum entre os taninos 
condensados, as prorobinetinidinas. A utilização de extrato e de substâncias desta espécie tem sido avaliada para 
atividades biológicas tais como: cicatrizante, antioxidante, antiinflamatória, antimicrobiana, antiviral, antiprotozoária, 
entre outras. 
Palavras-chave: Acacia mearnsii, Proantocianidinas, Stryphnodendron adstringens, Taninos condensados, 
Prorobinetinidinas. 
 
ABSTRACT 
The Brazilian biodiversity can be verified not only for the expressive numbers of the vegetable species, but also for 
mammals, insects, reptiles, fish, birds and amphibians. The vegetable species of the “Cerrado” Biome for the study with 
condensed tannins is indicated. The occurrence of this compound class is normally when the vegetable species is in 
stress, in this case, for the poor soil nutrients. Stryphnodendron adstringens, known as “barbatimão”, containing tannins 
in high concentration, and it is characteristic of this “Cerrado” Biome. The “barbatimão” presents of the chemical point of 
view own characteristics inside of the Brazilian biodiversity, presenting an uncommon condensed tannins class, the 
prorobinetinidins. The extracts and isolated compounds has been evaluated for biological activities such as: wound 
healing, antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobian, antiviral, antiprotozoa, among others. 
Key-words: Acacia mearnsii, Condensed tannins, Proantocyanidins, Prorobinetinidins, Stryphnodendron adstringens. 
 

A biodiversidade brasileira possui cerca de 20% do número total de espécies do mundo; conta com a mais 
diversa flora, possui o maior número de palmeiras (390) e de orquídeas (2300). Alguns dos ecossistemas mais ricos do 
planeta estão localizados no Brasil: Amazônia, Mata Atlântica e os Cerrados (SANT’ANA, 2002). 

Nos diferentes biomas, observa-se que a região amazônica representa cerca de 50% da totalidade do número de 
espécies vegetais, não sendo considerado a biodiversidade marinha da costa brasileira. No entanto, no domínio do 
Cerrado, o bioma Cerrado é considerado por muitos autores, como um verdadeiro celeiro, não somente pela sua 
extensão mas por representar uma potencialidade na produção de alimentos (KLEIN, 2002). 
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Répteis    468 

Anfíbios    512 

Peixes de água doce   + 3000 

Insetos    10 a 15 milhões 

Floresta amazônica (spp)  30.000 (26% das florestas tropicais) 

Plantas (espécies)   60.000 (20% flora mundial) 
 

O Cerrado é o que se apresenta em melhores condições para estudos com espécies vegetais na pesquisa com 
polifenóis (taninos vegetais), embora não sendo o único. Este fato se deve, principalmente, pelos fatores, temperatura e 
chuvas, associados, principalmente, ao tipo de solo, considerado pobre em termos de nutrientes. 

Do ponto de vista de interesse científico, os estudos com taninos merecem atenção cuidadosa, pois por muito 
tempo, a eliminação deste grupo de substâncias por precipitação dos extrativos vegetais era fato comum nos trabalhos. 
Como disse o pioneiro nos estudos com taninos E. C. Bate-Smith, em 04/09/1985: “I myself started with the information 
that tannins were waste products deposited in the wood of trees because the plants had nothing else they could do with 
them: a horrible thought! Convinced that they had a function I set out to try and find it by way of their systematic 
distribution linked to the idea of their astringency”. 

No entanto, com o desenrolar dos estudos com esta classe de substâncias, denominada de “polifenóis” ou 
“taninos vegetais”, E. Haslam (1998) avaliou e ampliou as informações sobre eles, incluindo síntese e reatividade 
química, fitoquímica, aspectos bioquímicos e biofísicos de várias classes de polifenóis e suas interações com outras 
biomoléculas tais como polissacarídeos e proteínas. 

Dentre as espécies vegetais da biodiversidade brasileira que apresentam potencial estudo com taninos podem 
ser citadas: Paullinia cupana (guaraná), Stryphnodendron adstringens (barbatimão), Maytenus ilicifolia (espinheira-
santa), Guazuma ulmifolia (mutamba), Heteropteris aphrodisiaca (nó-de-cachorro), Trichilia catigua (catuaba), só para 
dar alguns exemplos, utilizadas de forma popular e também pelo setor industrial. 

Assim, das espécies citadas, vários estudos têm sido realizados na tentativa de explicar, se não totalmente, ao 
menos parcialmente, as atividades para as quais são utilizadas. 

Neste momento vamos nos ater ao “barbatimão” (Stryphnodendron adstringens), espécie reconhecidamente bem 
distribuída no Brasil, tendo como centro de dispersão a região amazônica. No entanto, o gênero encontra-se bem e 
amplamente distribuído no bioma Cerrado. 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville, Fabaceae: é uma planta descrita inicialmente por Karl Friedrich 
Philipp von Martius (�17/04/1794-�13/12/1868) em sua excursão ao Brasil no século XIX (1817 a 1820), que resultou 
na publicação da obra Flora Brasiliensis; http://florabrasiliensis.cria.org.br/). Sobre esta espécie pouco se conhecia 
sobre o seu potencial até, praticamente, o final do século XX. 

O próprio nome da planta, denominada pelos indígenas como “uabatimó”, “yba timó” ou “árvore que aperta”, ou 
ainda por outros nomes populares como: “casca da virgindade, casca da mocidade, barba-de-timan” entre muitos 
outros, demonstra que a mesma possui uma proeminente capacidade de adstringência. Esta característica, salvo no 
caso de substâncias derivadas do ácido caféico (derivados cafeoilquínicos), é praticamente particularizada de taninos, 
ou seja, a capacidade que estas substâncias possuem em se complexarem com proteínas. 

O barbatimão do ponto de vista popular é empregado para as atividades biológicas como: cicatrização e 
leucorréias. 

No primeiro caso diversos autores avaliaram o efeito cicatrizante do extrato de barbatimão, ou ainda, deste 
associado ao extrato de hamamélis ou mesmo calêndula (PANIZZA et al., 1988; NEVES et al., 1992; JORGE NETO et 
al., 1996). Mais recentemente, Vieira et al. (1998) e Lopes et al. (2005) comprovaram o efeito cicatrizante de extrato e 
frações semipurificadas, incorporado em uma pomada, de três diferentes espécies de barbatimão (S. adstringens, S. 
obovatum e S. polyphyllum) comparando com um produto do mercado, nebacetin, amplamente empregado para esta 
finalidade. O resultado foi melhor que o controle positivo, confirmando a atividade para a qual a população utiliza o 
extrato. Além disso, Lopes et al. (2005) e Sanches et al. (2005) demonstraram o efeito antioxidante significativo dos 
extratos de barbatimão. 

Em casos de leucorréias, o emprego do extrato de barbatimão foi recentemente comprovado, pela ação sobre 
Candida albicans obtida de isolados clínicos. A ação sobre a levedura apresentou resultado semelhante à nistatina e 
pouco inferior ao fluconazol, ambos amplamente empregado no tratamento de candidíases. A substância que 
apresentou tal efeito foi determinada com o auxílio de técnicas de ressonância magnética nuclear de carbono 13 e por 
espectrometria de massas, tal a complexidade estrutural da mesma. A substância é composta por seis unidades de 
taninos condensados, representados por monômeros de 5-deóxi-proantocianidina (prorobinetinidinas), prodelfinidinas, 
unidade de ácido gálico e até por unidade monomérica contendo grupamento metila na posição 4’ do anel B (ISHIDA et 
al., 2006). 

Outras atividades biológicas, não menos importantes, foram avaliadas e comprovadas, seja com extrato bruto ou 
purificado de barbatimão, como: efeito antiinflamatório (BERSANI-AMADO et al., 1996; LIMA et al., 1998), 
antinociceptivo (MELO et al., 2007), antiviral (FELIPE et al., 2006), antibacteriano (AUDI et al., 1999; ISHIDA et al., 
2006; SANCHES et al., 2005), proteção da mucosa gástrica (AUDI et al., 1999) e antiprotozoário frente ao 
tripanosomatídeo Herpetomonas samuelpessoai (HOLETZ et al., 2005). 

Se do ponto de vista biológico os estudos com extratos de barbatimão foram evoluindo, da mesma forma ocorreu 
com o químico. Os estudos químicos apresentaram um grupo raro de taninos condensados, as prorobinetinidinas, além 
de monômeros e prodelfinidinas, como podem ser observadas nas tabelas e figuras 1, 2 e 3. 

As prorobinetinidinas apresentam uma característica particularizada, até então encontrada somente em espécies 
de Acacia, no continente australiano e africano. A espécie Acacia mearnsii, conhecida por acácia negra e adaptada no 
sul do Brasil, é responsável pela maior produção de taninos no país e possui este tipo de tanino condensado. 

As prorobinetinidinas encontradas no barbatimão são interessantes do ponto de vista químico, pois muitas das 
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estruturas isoladas e identificadas não foram, até o momento (em negrito nas tabelas 1, 2 e 3), encontradas na 
natureza, ou mesmo sintetizadas, além de representarem um potencial biológico importante (MELLO et al., 1996a, 
1996b). 

Observando que em Acacia mearnsii (acácia negra) as prorobinetinidinas estão presentes, o extrato desta droga 
vegetal possui ampla aplicação industrial. Isto pode ser notado pelos produtos elaborados com taninos da acácia negra 
pelo grupo Seta, em Estância Velha, RS, para diversas aplicações como: curtume, floculantes para tratamento de água, 
entre outros. No entanto, os taninos podem ter outras aplicações, como produção de adesivos, produção de espuma, 
clarificação de extratos vegetais, protetores metálicos, cosméticos, entre diversas outras. 

 
Tabela 1. Flavan-3-óis isolados a partir da fração acetato de etila das cascas de S. adstringens (fig. 1). 
 

 
4’-O-Metil-galocatequina 

1 

Galocatequina 2 

Epigalocatequina 3 

Epigalocatequina-3-O-(3,5-dimetil)-galato 4 

Epigalocatequina-3-O-(3-metoxi-4-hidroxi)-benzoato 5 

Epigalocatequina-3-O-galato 6 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 1. Estruturas dos flavan-3-óis isolados de S. adstringens. 
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Tabela 2. Prodelfinidinas diméricas isoladas a partir da fração acetato de etila das cascas de S. adstringens (fig. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 2. Prodelfinidinas diméricas isoladas de S. adstringens. 

Epigalocatequina-(4β→8)-galocatequina 7 

Epigalocatequina-(4β→8)-epigalocatequina 8 

Epigalocatequina-(4β→8)-epigalocatequina-3-O-(4-hidroxi)-benzoato 9 

Epigalocatequina-(4β→8)-epigalocatequina-3-O-galato 10 

Galocatequina-(4α→8)-epigalocatequina-3-O-(4-hidroxi)-benzoato 11 

Epigalocatequina-(4β→6)-epigalocatequina 12 

Epigalocatequina-3-O-galato-(4β→8)-epigalocatequina-3-O-galato 13 

Galocatequina-(4α→8)-epigalocatequina-3-O-galato 14 
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Tabela 3. Prorobinetinidinas diméricas isoladas a partir do extrato acetato de etila das cascas de S. adstringens (fig. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figura 3. Prorobinetinidinas diméricas isoladas de S. adstringens 

 
Assim, a potencialidade de estudos para os mais diversos fins, de espécies vegetais da biodiversidade 

brasileira contendo taninos pode ser demonstrada pelo exemplo citado anteriormente com o barbatimão, ou ainda, um 
comparativo com a acácia negra. Muitos outros exemplos semelhantes serão encontrados, principalmente, no bioma 
Cerrado, e com certeza muitas outras novas atividades biológicas serão avaliadas e demonstradas com os produtos 
oriundos destas espécies vegetais. 

 
 

Robinetinidol-(4β→8)-epigalocatequina 15 

Robinetinidol-(4α→8)-galocatequina 16 

Robinetinidol-(4α→8)-epigalocatequina 17 

Robinetinidol-(4β→8)-galocatequina 18 

Robinetinidol-(4β→8)-epigalocatequina-3-O-galato 19 

Robinetinidol-(4α→6)-galocatequina 20 

Robinetinidol-(4α→6)-epigalocatequina 21 

Robinetinidol-(4α→8)-epigalocatequina-3-O-galato 22 
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A HOMEOPATIA POPULACIONAL NA TILAPICULTURA 

 

PROF. DR. LAURO VARGAS - Departamento de Zootecnia - Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

 
Foi avaliado o núcleo homeopático Homeopatila RS® no desenvolvimento, histologia de brânquias, fígado e 

tecido muscular e na proporção sexual de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). Utilizaram-se 12 caixas de água de 
polipropileno (500L), com uma densidade de 0,8 larvas/L, com um total de 4.800 indivíduos, instalados numa estufa, 
durante um período de 45 dias. Foram estabelecidos três grupos: controle com álcool 30ºGL (C), hormonal com 17 α-
metiltestosterona (H) e com Homeopatila RS® em solução hidroalcóolica (HH). Foram registrados os valores médios de 
comprimento, peso, índice hepatossomático, fator de condição, taxa de sobrevivência, valores médios de alterações 
histológicas e hepáticas e morfometria de fibras musculares entre os grupos. Conclui-se que a adição de Homeopatila 
RS®, na ração de tilápias do Nilo, durante a fase de diferenciação gonadal, não promoveu alteração da proporção 
sexual, na masculinização, mas os peixes apresentaram sobrevivência maior, índice hepatossomático menor, com 
menor inclusão lipídica hepática e maior hipertrofia de fibras musculares, quando comparados com os grupos controle e 
hormonal. 
Palavras-chave: Tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus¸ homeopatia populacional, proporção sexual. 
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USO DE EXTRATOS DA PLANTA Melia azedarach NO CONTROLE DE Boophilus microplus 
 

LÍGIA M. F. BORGES9, LORENA A. D. DE SOUSA10 

 
ABSTRACT: BORGES, L.M.F., SOUSA, L.A.D. [Use of Melia azedarach extracts in the control of Boophilus 
microplus]. The meeting of alternative acaricides for the control of Boophilus microplus is an urgent necessity. Extracts 
of Melia azedarach fruits, a naturalized plant in Brazil, has proven activity against larvae and engorged females inhibiting 
totally the egg production or embryogenesis. Studies in artificially infested calves had proven activity on the tick, but the 
reproduction effect on females as observed in laboratory was not observed. New studies aiming to detect the 
mechanisms of action of the plant, use of field-stable formulations and of evaluation of sustainable production of M. 
azedarach fruits are being lead.  
Key-words: acaricide phytotherapy, tick, bovine 
 
RESUMO  
O encontro de acaricidas alternativos para o controle de Boophilus microplus é uma necessidade premente. Extratos de 
frutos de Melia azedarach, uma planta naturalizada no Brasil, têm comprovada atividade sobre larvas e fêmeas 
ingurgitadas inibindo totalmente a produção de ovos ou embriogênese. Estudos em bezerros infestados artificialmente 
comprovaram atividade sobre o carrapato, mas não reproduziram os efeitos sobre a reprodução do mesmo como 
observado em laboratório. Novos estudos visando detectar os mecanismos de ação da planta, uso de outras 
formulações e sua estabilidade em testes a campo e de avaliação da implantação de cultivo de M. azedarach visando a 
produção sustentável de frutos para a exploração comercial estão sendo conduzidos. 
Palavras-chave: Acaricida, fitoterapia, carrapato, bovino 
 
INTRODUÇÃO 
 O carrapato Boophilus microplus (Canestrini, 1887) é sem dúvidas um dos ectoparasitos mais importantes dos 
bovinos, constituindo-se em um dos maiores entraves à pecuária bovina no Brasil. O método mais preconizado para 
controle deste carrapato é a aplicação de produtos sintéticos, pertencentes a diferentes bases químicas como: 
organofosforados, piretróides, formamidinas, fluazuron, fipronil, avermectinas e spinosad. Os produtos comerciais assim 
formulados apresentam toxicidade para o homem e para animais domésticos, além de causarem impacto prejudicial ao 
meio ambiente em razão da permanência de substâncias ativas, prejudicando a microfauna e algumas espécies da 
macrofauna. Algumas dessas bases referidas têm restrição ao uso em animais durante o período de lactação, 
agravando seu risco e aumentando os custos econômicos (FURLONG, 2000). 
 A resistência de B. microplus aos acaricidas utilizados para o seu controle se encontra difundida em várias cepas 
desse ectoparasito provenientes do Brasil e outros países onde ele ocorre (FAO, 2004), tornando-se mais um fator que 
limita o uso desses compostos. Neste sentido, a busca por novos acaricidas se faz necessária. Entre os pesticidas 
fitoquímicos mais proeminentes estão àqueles derivados das árvores da família Meliaceae, na qual se destaca Melia 
azedarach. Esta planta é originária da Índia, bem adaptada às condições climáticas do Brasil e já teve ação comprovada 
sobre diferentes pragas agrícolas e pecuárias (VALLADARES et al., 1999; JUAN et al., 2000, BRUNHEROTTO; 
VENDRAMIM, 2001, SOUZA; VENDRAMIM, 2001) incluindo o B. microplus (BORGES et al., 1994, BORGES et al., 
2003; BORGES et al., 2005, SOUSA et al., 2008, SOUSA, 2008). Nesta revisão serão abordados resultados da ação de 
M. azedarach em testes laboratoriais e em animais infestados com B. microplus e serão discutidas as possibilidades de 
uso desta planta para o controle deste carrapato. 
ASPECTOS DE MELIA AZEDARACH 
 A família Meliaceae possui 51 gêneros e aproximadamente 550 espécies, quase todas lenhosas e nativas de 
regiões tropicais e subtropicais. As espécies de Meliaceae mais comuns no Brasil são o cinamomo ou santa-bárbara (M. 
azedarach), o cedro-canjerana (Cabralea canjerana), catuaba (Trichilia catigua), cedrilho (Cedrela lillei) e o mogno ou 
caoba (Swietenia macrophylla) (MARTINEZ, 2002). M. azedarach cresce em regiões com altitude de até 2000 m, com 
temperatura média anual de 18ºC e precipitação anual de 600 a 2000 mm. Embora a produtividade seja maior em solos 
férteis e profundos, é muito pouco exigente quanto ao tipo de solo, desde que não muito encharcados, desenvolvendo-
se bem em solos ácidos e arenosos (SILVA JÚNIOR, 1997). No Brasil é amplamente cultivada, ou mesmo 
subespontânea na Região Sul e Sudeste, sendo muito utilizada como árvore de sombra. É uma árvore caducifólia, de 
15 a 20 m de altura, tendo o tronco pardo-acinzentado ou marrom-avermelhado, fissurado longitudinal e obliquamente. 
Seus frutos são vistosos, globosos e de cor amarelada. É uma planta facilmente diferenciada de outros membros da 
família Meliaceae pelo aspecto de suas folhas, pendulosas, e com ramos firmes. Uma de suas principais características 
é a alta produção de folhas e frutos (BURKS, 1997). 

Melia azedarach é uma planta que contém substâncias ativas já comprovadas contra insetos. Em 1946, a 
utilização de seus extratos já era recomendada para a proteção de culturas contra ataque de gafanhotos, no Brasil 
(LEPAGE et al., 1946). Os estudos com essa Meliaceae foram retomados a partir da década de 80 e têm-se 
intensificado nos últimos anos, não apenas em relação a sua ação inseticida, mas também em relação à sua 
composição química. Muitos compostos já foram isolados tais como: azadirachtina, melianona, melianol, meliantrol, 
meliatina, geduína, oquinolídeos, nimbolidim, nimbolinim, 1-desacetilnimbolinim, meliatoxinas, derivados de vilasinina, 
meliacarpina, sendamina, nimbolina e quinolídeos e azedaracol (MARTINEZ, 2002).  

 
AVALIAÇÃO IN VITRO 

Até o que se sabe, os primeiros estudos laboratoriais sobre a ação de M. azedarach em B. microplus foram 
desenvolvidos por BORGES et al. (1994). Foi observada alta eficácia, chegando a 100%, do extrato oleoso hexânico de 
frutos maduros de M. azedarach sobre a produção de ovos e eclodibilidade de fêmeas ingurgitadas de B. microplus, 
utilizando-se banhos de imersão, na concentração de 0,5%. Estes resultados foram bastante promissores, pois em uma 
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dose baixa foi observado um efeito bastante evidente de supressão quase total da produção de ovos, dando subsídios a 
novos estudos sobre esta planta. 

Posteriormente, BORGES et al. (2003) compararam extratos, também de frutos maduros, obtidos em Goiânia-
GO (latitude 16º41’S; longitude 49º15’W, exsicata no. 27.611, Herbário da UFG), utilizando três solventes distintos, 
hexano, clorofórmio e etanol. Fêmeas ingurgitadas e larvas foram imersas em concentrações decrescentes de 0,25% a 
0,015% de cada extrato. Todos os extratos testados causaram mortalidade de larvas de B. microplus, com maiores 
taxas de mortalidade nos extratos em clorofórmio (100%) e hexano (98%) do que no etanólico (50%), 168 horas após o 
tratamento. A mortalidade foi dependente da concentração e tempo após o tratamento. Da mesma forma, os extratos 
hexânico e em clorofórmio mostraram as mais altas eficiências (variando de 14 a 100%) contra fêmeas ingurgitadas de 
B. microplus do que o extrato etanólico (variando de 0 a 46%). Os extratos de M. azedarach não mataram as fêmeas, 
mas inibiram parcial ou totalmente a conversão em ovos e a embriogênese. O fato que os extratos mais ativos foram 
obtidos com solventes apolares e de polaridade intermediária pode ser atribuído a componentes estruturalmente 
relacionados a esteróides e terpenóides.  

Para comparar a eficácia de frutos verdes e maduros e os efeitos do armazenamento na atividade dos extratos 
de M. azedarach, SOUSA et al. (2008) produziram e testaram quatro extratos hexânicos: um com frutos verdes e três 
com frutos maduros. Dois extratos foram produzidos com frutos maduros processados imediatamente após a colheita 
sendo um testado imediatamente e o outro após armazenamento por dois anos a 4ºC. O terceiro extrato foi produzido 
com frutos armazenados por cinco meses em temperatura ambiente, antes do processamento. Os testes foram feitos 
em triplicata, em diluições de 0,25% a 0,0156%. Os resultados obtidos demonstram uma superioridade do extrato de 
frutos verdes, com uma menor DL50 (0,0645%) e potência 1,497 vezes superior ao extrato de frutos maduros 
(0,0965%). É sugerido por BRUNHEROTTO; VENDRAMIN (2001) que quando maduros há menor quantidade de 
ingredientes ativos nos frutos que nos verdes, o que é coerente do ponto de vista de sobrevivência vegetal, uma vez 
que nos frutos maduros as sementes já estão completando a sua maturidade fisiológica e, por isso, têm menor 
necessidade de defesa química contra herbívoros. 

Ainda neste estudo, SOUSA et al. (2008) observaram que o armazenamento dos frutos por cinco meses em 
condições ambientes causou um decréscimo de sua ação acaricida sobre as fêmeas ingurgitadas, mas principalmente 
sobre as larvas. O armazenamento do extrato em geladeira também interferiu na sua atividade acaricida, mas somente 
na ação larvicida. Desta forma é possível sugerir que as diferentes atividades, larvicida e sobre a produção de ovos e 
embriogênese, do extrato de frutos de M. azedarach sejam efetuadas por princípios ativos distintos. Um grande número 
de componentes bioativos já foi isolado de várias partes de plantas da família Meliaceae. A complexidade de 
componentes e múltiplos modos de ação por um lado representa um obstáculo para utilização da planta como 
inseticida, pois dificultam a identificação e síntese dos princípios ativos, mas por outro lado retarda o desenvolvimento 
de resistência (MULLA; SU, 1999). É importante ressaltar que os frutos empregados na produção dos extratos para este 
experimento foram obtidos das mesmas plantas utilizadas por BORGES et al. (2003) e atuaram sobre o carrapato B. 
microplus de forma semelhante, o que sugere que as plantas mantiveram as substâncias ativas estáveis ao longo do 
tempo. 

VIVAN (2005), avaliando a eficácia de extratos hexânicos e aquosos de frutos de M. azedarach sobre o B. 
microplus nas concentrações de até 0,2%, observou a melhor eficácia sobre fêmeas com extratos aquosos de frutos, 
atingindo 47,5%. Em estudos recentes avaliando plantas de locais distintos do estado de Goiás (dados não publicados) 
foram observados índices de eficácia inferiores aos obtidos por BORGES et al. (2003) e SOUSA et al. (2008). Estas 
diferenças podem ser decorrentes de influências biogeográficas sofridas pelas plantas utilizadas. Exemplares de uma 
mesma espécie, colhidos em épocas diferentes, ou de locais diferentes, não têm necessariamente a mesma atividade 
biológica. Tais indícios foram observados para M. azedarach por alguns autores que identificaram diferentes compostos 
em frutos de plantas provenientes de diferentes regiões do mundo (MORGAN; THORNTON, 1973; ARIAS; 
HIRSCHMAN, 1988; CABRAL et al., 1996). Ainda que orientada pelas características genéticas da planta, a síntese 
química das substâncias é controlada por fatores do ecossistema, iluminação, calor, constituição do solo, umidade, etc 
(LAPA, 1999). 

 Folhas de M. azedarach foram testadas sobre B. microplus por MATIAS et al. (2003) utilizando quatro extratos 
obtidos com solventes de polaridades crescentes, por SOUZA (2004) utilizando extrato hidroalcoólico e por VIVAN 
(2005) utilizando extratos hexânicos e aquosos. Nenhum dos autores citados observou ação larvicida, sobre a produção 
de ovos ou eclodibilidade destes extratos. 
 

 
AVALIAÇÃO IN VIVO 

Testes com bezerros estabulados para se avaliar a eficácia carrapaticida do extrato hexânico do fruto maduro de 
M. azedarach sobre animais infestados artificialmente e a toxicidade de extratos desta planta foram realizados por 
BORGES et al. (2005). A eficácia variou de -1,6% a 63,6%, média de 27,3%, nos 21 dias após o tratamento. Embora 
com índices de eficácia não satisfatórios, estes resultados são promissores considerando que não foi utilizada uma 
formulação carrapaticida adequada. Os exames clínicos não evidenciaram nenhuma alteração nos bezerros tratados 
com a planta. 

Posteriormente, SOUSA (2008) testou um concentrado emulsionável produzido a partir do extrato hexânico de 
frutos verdes de M. azedarach, em bovinos infestados com B. microplus, de acordo com o teste de estábulo proposto 
pelo Ministério da Agricultura. O concentrado continha óleo vegetal de soja, emulsificante Eumulgin® HRE 40, álcool 
etílico e água destilada e foi testado em duas concentrações, 0,25% e 0,5%, do extrato oleoso de M. azedarach. Nesta 
avaliação observou-se que o percentual de controle diário variou de -46,7% a 82,6% no grupo tratado com a 
concentração de 0,25%, e de -16,6% a 89,0% no grupo tratado com a concentração de 0,5% de M. azedarach nos 
diferentes dias após o tratamento. Em ambas as concentrações, mas mais expressivamente na mais alta, observou-se 
maior atuação nos adultos e lavas que nas ninfas. Considerando a média de controle diário em três períodos diferentes, 
na menor concentração as maiores taxas (33,1%) foram observadas no intervalo do 14o ao 20o.dias. No grupo tratado 
com a concentração de 0,5%, observou-se uma média de 32,1% de controle diário nos seis primeiros dias, 9,9% do 7º 
ao 13º dia e uma média de 52,8% do 14º ao 20º dia (Tab. 1). Em relação aos resultados dos parâmetros reprodutivos 
obtidos no teste a campo, o peso das fêmeas foi menor na concentração 0,5% no intervalo do 1o ao 6o dia, sendo que 
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nos demais intervalos não houve diferença. Já o índice de conversão em ovos e eclodibilidade não foram afetados por 
nenhum tratamento.  

A comparação entre os índices de controle diário obtidos por SOUSA (2008) e o de BORGES et al. (2005) não 
pôde ser realizada porque as fórmulas para avaliação da eficácia foram diferentes, no entanto é possível se comparar o 
percentual de fêmeas contado nos grupos tratados em relação ao controle, ao final das contagens. BORGES et al. 
(2005) observaram 76% (188 em 247) e SOUSA (2008) este percentual foi de 84 (198 em 233) no grupo tratado com 
0,25% e 65 (153 em 233) no grupo tratado com 0,5%. Nos dois trabalhos somente foi observada interferência da planta 
no desenvolvimento do carrapato, mas não na sua reprodução. Como já discutido, entre as diferentes formas de ação 
de M. azedarach, a capacidade de causar alta mortalidade em larvas de B. microplus poderia estar associada a esse 
efeito no desenvolvimento. Esses resultados não correspondem ao conjeturado, visto que ao se utilizar o concentrado 
emulsionável esperava-se obter algum efeito sobre a reprodução do carrapato o assim como observado in vitro 
(BORGES et al., 1994, BORGES et al., 2003, SOUSA et al., 2008). MULLA; SU (1999) em seu trabalho, salientam para 
o limitado espectro de persistência dos produtos naturais, quando avaliados sob condições de campo, decorrentes 
principalmente pelos efeitos da luz, da temperatura, do pH e da degradação microbiana.  

Novos estudos são necessários para que extratos de M. azedarach sejam utilizados no controle de B. microplus. 
Atualmente estamos avaliando, juntamente como outros grupos de pesquisa, os mecanismos de ação da planta, uso de 
outras formulações e sua estabilidade em testes a campo, bem como realizando mais testes in vitro, especialmente 
sobre ninfas, onde os resultados foram menos promissores. Até o momento as tentativas de se identificar o(s) 
princípio(s) ativo(s) foram sem sucesso, então a proposta seria a utilização de extratos naturais de plantas cultivadas. 
Desta forma, estamos também avaliando a implantação de cultivo de M. azedarach visando a produção sustentável de 
frutos para a exploração comercial. 
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Tabela 1 – Percentagem de controle diário de acordo com HOLDSWORTH et al. (2006) de fêmeas ingurgitadas de 

Boophilus microplus contadas em diferentes dias em bezerros infestados artificialmente e tratados com um 
concentrado emulsionável obtido de um extrato hexânico de frutos verdes de Melia azedarach em duas 
concentrações. 

 Concentrações (%) 
D i a s  0,5 0,25 

1  33,5 -0,57 
2  33,9 8,57 
3  33,0 -0,02 
4  38,6 4,57 
5  22,0 -0,77 
6  31,3 -7,85 

M é d i a  32,1a 0,6b 
7  -15,5 -29,21 
8  -16,6 -46,68 
9  29,6 -6,08 

1 0  15,5 16,01 
1 1  1,5 32,03 
1 2  28,9 53,33 
1 3  25,9 54,10 

M é d i a  9,9a 10,5a 
1 4  50,7 37,69 
1 5  43,0 34,77 
1 6  45,1 35,00 
1 7  18,2 9,55 
1 8  36,6 -30,80 
1 9  87,6 62,87 
2 0  89,0 82,56 

M é d i a  52,8a 33,1a 
Média Geral 31,6a 14,6a 

Médias seguidas da mesma letra, na mesma linha não diferem entre si estatisticamente pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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MECHANISMS OF ANTHELMINTIC RESISTANCE: IMPLICATIONS FOR THE FUTURE OF PARASITE CONTROL 
 

ROGER K. PRICHARD11 

ABSTRACT 
Anthelmintic resistance has become a serious problem, worldwide, in helminth parasites of farm animals and 

horses. Understanding the mechanisms and genetics of anthelmintic resistance is important (a) to efforts to overcome 
resistance, (b) to efforts to slow the spread of resistance parasites, (c) to delay the development of resistance to new 
anthelmintic drugs, and (d) to better manage parasite control, including using anthelmintic combinations, with existing 
anthelmintics. Benzimidazoles act by binding to high affinity receptors on tubulin, and benzimidazole resistance is 
caused by selection for specific β-tubulin alleles in nematodes. However, ABC transporters, such as P-glycoproteins, 
may modulate benzimidazole resistance. Less is know about levamisole/morantel/pyrantel resistance, although there 
appear to be changes in nicotinic receptors which could be involved in resistance to these anthelmintics which act on 
acetylcholine-gated cation channels. Macrocyclic lactones appear to work by irreversibly opening ligand (glutamate 
and/or γ-amino butyric acid) gated chloride channels (LGIC). While the responsiveness of these chloride channels may 
contribute to macrocyclic lactone resistance, the strongest evidence for genetic selection in macrocyclic lactone 
resistance is for ABC transporters, including P-glycoproteins, and β-tubulin. Nematodes have numerous ABC transporter 
genes (e.g. around 15 P-glycoproteins in Haemonchus contortus) and not necessarily the same P-glycoproteins will be 
under selection by macrocyclic lactone and benzimidazole anthelmintics. Nevertheless, the possibility exists that 
enhanced expression induced by one of the anthelmintics may predispose a parasite towards resistance to the other 
class of anthelmintic. Similarly, the fact the benzimidazoles and macrocyclic lactones select for some of the same single 
nucleotide polymorphisms in β-tubulin suggests the possibility of predisposition to benzimidazole resistance when 
macrocyclic lactones are used. These apparent genetic interactions have implications for the use of anthelmintic 
combinations and for drug rotation schemes, and emphasize the urgency to better understand the mechanisms and 
genetics of anthelmintic resistance in order to provide accurate advice on parasite control practices. 
Key-words: Anthelmintic resistance, mechanisms of action of anthelmintics, mechanisms of drug resistance, genetics of 
drug resistance, parasite control, ivermectin, macrocyclic lactones, albendazole, benzimidazoles, levamisole 

 
RESUMO 

A resistência anti-helmíntica está se tornando um grave problema em todo o mundo, especialmente em 
helmintos que infectam animais de criação. Entender os mecanismos e a genética da resistência anti-helmíntica é 
importante (a) no sentido de superar a resistência, (b) de diminuir a velocidade da propagação de parasitas resistentes, 
(c) de retardar o desenvolvimento da resistência de novas drogas anti-helmínticas e (d) para lidar melhor com o controle 
parasitário, incluindo a combinação adequada dos anti-helmínticos disponíveis. Benzimidazois desempenham sua 
função ligando-se com alta afinidade à receptores na tubulina e a resistência, neste caso, é causada pela seleção de 
alelos específicos de β-tubulina em nematódeos. Entretanto, transportadores ABC como as glicoproteinas-P, podem 
modular a resistência em benzimidazois. Pouco se conhece sobre a resistência em drogas como levamisol, morantel e 
pirantel, embora mudanças em receptores nicotínicos possam estar envolvidas na resistência à essas drogas, as quais 
atuam em canais de cátions mediados por acetilcolina. Lactonas macrocíclicas parecem atuar abrindo, de forma 
irreverssível, canais de cloro mediados por substâncias ligantes (LGIC) como glutamato e/ou ácido γ-amino butírico. 
Embora uma baixa resposta dos canais de cloro pode estar envolvida com a resistência em lactonas macrocíclicas, a 
maior evidência de resistência está relacionada com a seleção genética em transportadores ABC, como as 
glicoproteinas-P, bem como em β-tubulina. Nematódeos possuem numerosos genes de transportadores ABC (por 
exemplo, a existência de 15 glicoproteínas-P em Haemonchus contortus) e não necessariamente as mesmas 
glicoproteínas-P estarão sob seleção de lactonas macrocíclicas e benzimidazois. Assim, existe a possibilidade de uma 
expressão acentuada, em função do uso de uma determianda droga, predispor um parasita à resistência de uma outra 
classe de anti-helmíntico. De forma similar, o fato de benzimidazois e lactonas macrocíclicas selecionarem o mesmo 
nucleotídeo em uma determinada posição do gene β-tubulina sugere a possibilidade de predisposição à benzimidazois 
quando lactonas macrocíclicas são utilizadas. Esta interação genética aparente tem implicações no uso combinado de 
anti-helmíticos, bem como para o esquema de rotações destas drogas, enfatizando a urgência de se compreender 
melhor os mecanismos e a genética da resistência anti-helmíntica no sentido de fornecer informações mais precisas 
durante as práticas de controle parasitário. 

Palavras-Chave: Anthelmintic resistance, mechanisms of action of anthelmintics, mechanisms of drug resistance, 
genetics of drug resistance, parasite control, ivermectin, macrocyclic lactones, albendazole, benzimidazoles, levamisole 

 
INTRODUCTION 

Anthelmintics drugs are currently the cornerstones of the control of veterinary helminth infections and, due to the 
general lack of antiparasitic vaccines, will probably remain so for the foreseeable future. The impressive efficacy, the 
standard being more than 95% worm reduction, the overall excellent tolerability, the broad spectrum of affected species 
and the low costs of the modern anthelmintics were the characteristics which led to great successes in the chemical 
control of worms in livestock and companion animals during the past five decades. Unfortunately, serious and often 
dramatic levels of anthelmintic resistance are found, mainly in ruminant and horse gastro-intestinal nematodes but also in 
others such as liver fluke (KAPLAN, 2004; WOLSTENHOLME et al., 2004). The situation is now further complicated by 
the lack of new mode-of-action drugs for nematode control in livestock for more than two decades. It is therefore one of 
the key parasitological research issues to identify the mechanisms of anthelmintic resistance, to develop improved tools, 
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especially molecular tools, to detect and to monitor for anthelmintic resistance, and to seek means to overcome the 
resistance mechanisms in order to maintain the current status of helminth control. Traditional strategies leading to the 
discovery of anthelmintic drugs were mainly based on the screening of candidates using in vitro and in vivo test systems, 
lately involving high throughput testing of large chemical libraries against molecular targets. This approach has been 
facilitated by investigations aiming at the elucidation of the mode of action of drugs by using worms resistant against the 
respective drug class (SANGSTER et al., 2004) and by understanding the mechanisms of resistance. The most recent 
example of developing an understanding of how antiparasitic drugs work in order to facilitate new drug discovery has 
been the discovery of the amino-acetonitrile derivatives (AAD) as a novel drug class, apparently using a different mode 
of action to those described for the commercially available anthelmintics (KAMINSKY et al., 2008).  

 
Mechanisms of action of the broad spectrum anthelmintics 

Currently there are three broad spectrum classes of anthelmintics used to control helminths in animals. These 
chemical classes are (1) the benzimidazoles (BZs), including albendazole, fenbendazole, mebendazole, oxfendazole, 
oxibendazole, ricobendazole, thiabendazole, as well as pro-benzimidazoles such as febantel and netobimin; (2) 
levamisole (LEV), morantel and pyrantel; and (3) the macrocyclic lactones (MLs) comprising two sub-classes, the 
avermectins, such as ivermectin (IVM), abamectin, doramectin, eprinomectin and selamectin; and the milbemycins such 
as moxidectin (MOX). 

 
Benzimidazoles  

Microtubules play essential roles in eukaryotic cells such as intracellular trafficking, cellular absorption and 
secretion, anchoring of membrane receptors at specific locations, such as at synapses in nerve cells, mitosis and 
meiosis, cellular architecture, e.g. the elongation of axons, and the migration of cells via cilia and cell pseudopods 
(CAVISTON; HOLZBAUR, 2006). Microtubules are dynamic polymers with a growing end (+ end) where additional α- β-
tubulin dimers can be added and a loss end (- end) where α- β-tubulin dimers disassociate from the polymer. The 
process of adding tubulin dimers at one end and losing tubulin dimers from the other end of the microtubule is termed 
treadmilling. BZs act by binding to the growth end of microtubules, preventing microtubules from adding new α- β-tubulin 
dimers. As this occurs at the same time as microtubules are losing tubulin dimers from the other end, this results in the 
microtubules shortening and disappearing, disrupting essential cellular functions. It is therefore, perhaps, not surprising 
that β-tubulin and microtubules, which are formed by polymerization of α- β-tubulin dimers, are the targets for a large 
number of pharmaceuticals (LACEY, 1988). Typically drugs that target tubulin or microtubules either cause instability in 
microtubules (e.g. colchicine, vinca alkaloids, benzimidazoles, etc.) or cause microtubules to become excessively stable 
(e.g. taxol). The exact dimensions of the benzimidazole binding site have not been unequivocally determined (NARE et 
al., 1996; PRICHARD, 2001; ROBINSON et al., 2004). However, BZ-susceptible nematodes have the amino acid 
phenyalanine at positions 167 and 200, as well as glutamate at position 198 of the β-tubulin protein and this results in a 
high affinity binding site for BZs. In contrast, vertebrates commonly have tyrosine at codon 200, and lack a high affinity 
BZ binding site and are not susceptible to significant toxicity from BZ drugs. Allelic changes in nematode β-tubulin, most 
commonly at codon 200 (phenylalanine to tyrosine), but sometimes at codon 167 (also phenylalanine to tyrosine) or 
codon 198 (glutamate to alanine) result in BZ resistance (KWA et al., 1994; PRICHARD, 2001; DROGEMULLER et al., 
2004; WOLSTENHOLME et al., 2004; GHISI et al., 2007; VON SAMSON-HIMMELSTJERNA et al., 2007; MOTTIER; 
PRICHARD, 2008) and a loss of high affinity BZ binding (LUBEGA; PRICHARD, 1991; PRICHARD, 2001).  
 
Anthelmintics that target nicotinic acetylcholine receptors (nAChR)  

A number of anthelmintics target nicotinic receptors, which function in vivo as acetylcholine-gated cation 
channels, including levamisole (FLEMING et al., 1997), morantel and pyrantel (ROBERTSON et al., 2000), oxantel 
(MARTIN et al., 2004), as well as paraherquamide (ROBERTSON et al., 2002) and the recently announced amino-
acetonitrile derivatives (AADs) (KAMINSKY et al., 2008). Most of these compounds are agonists at the neuromuscular 
receptor, causing a spastic paralysis of the worm, though paraherquamide is an antagonist. It is clear that not all of these 
compounds act at the same receptor (KAMINSKY et al., 2008) and it is also clear that nematodes possess multiple forms 
of nAChR; an array of nAChR more diverse than found in vertebrates. At least three pharmacological and physiological 
subtypes have been identified at the body-wall neuromuscular junction and several others are likely to exist in the 
pharynx, head muscle and central ganglia (QIAN et al., 2006; JONES; SATTELLE, 2008). The AADs exploit this receptor 
diversity, probably acting at a distinct group of nicotinic receptors in C. elegans and the sheep gastro-intestinal nematode 
Haemonchus contortus (KAMINSKY et al., 2008). These receptors are likely to contain subunits such as DES-2 and 
ACR-23 that are expressed on pharyngeal muscle, ventral cord interneurones and sensory neurones (TREININ et al., 
1998). These subunits seem to be unique to nematodes, and this may explain the lack of AAD toxicity to mammals, 
insects and other invertebrates (KAMINSKY et al., 2008). 
 
Macrocyclic lactones  

Nematodes appear to possess a number of ligand-gated anion (Cl-) channels than are not found in vertebrates, 
such as glutamate-, serotonin- or dopamine-gated channels; as well as γ-amino butyric acid (GABA)-gated chloride 
channels (see e.g. Table 1). GABA-gated chloride channels are also found in vertebrates. Glutamate, serotonin and 
dopamine receptors are commonly cationic or G-protein coupled receptors in mammals. Another difference between 
nematodes and mammals is that in nematodes GABA is an inhibitory transmitter at the neuromuscular junction, and is 
also present in some other neurones (MCINTIRE et al., 1993; RICHMOND et al., 1999). In nematodes, GABA receptors 
are found on muscle cells. Piperazine is a specific GABA receptor agonist and causes a flaccid paralysis (MARTIN, 
1985). By far the most important group of compounds that act at ligand-gated chloride channels are the macrocyclic 
lactones. Most information on MLs has been generated with ivermectin and moxidectin. The MLs are very hydrophobic 
and they probably can have pleotrophic effects on a variety of membrane (lipophilic) functions. However, the glutamate-
gated chloride channels (GluCl) appear to be the most sensitive site of action of the ML anthelmintics. The MLs do not 
bind to the normal agonist site (glutamate binding site), but bind elsewhere on the GluCl causing the channels to 
irreversibly open, leading to a permanent hyperpolarisation of the cells and paralysis (WOLSTENHOLME; ROGERS, 
2005). In nematodes, GluCls are expressed widely in the nervous system and on pharyngeal muscle (CULLY et al., 
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1994; DENT et al., 1997; LAUGHTON et al., 1997; VASSILATIS et al., 1997; DENT et al., 2000; PORTILLO et al., 2003; 
LIU et al., 2004). 
 
Mechanisms of resistance to the broad spectrum anthelmintics 

As our knowledge of the details of the range of cellular effects of anthelmintics in helminths is incomplete, so is 
our knowledge of the range of resistance mechanisms that resistant parasitic helminths can display to anthelmintic drugs 
(Table 2). Model nematodes, such as Caenorhabditis elegans can be very valuable in studying possible mechanisms of 
anthelmintic resistance (KWA et al., 1995). However, information on susceptibility to drugs obtained in knock-out strains 
of C. elegans, in terms of real drug resistance obtained after drug selection, can be very misleading. The use of knock-
out strains can, however, be useful in elucidating mode of action receptors (DENT et al., 2002), but the loss of 
susceptibility in knock-out strains, by itself may convey very little information about true resistance in parasitic 
nematodes. 
 
Resistance to benzimidazoles  

The resistance mechanism to benzimidazole anthelmintics has been unequivocally shown to be associated with 
changes in β-tubulin (KWA et al., 1994). Kwa et al. (1994) showed the involvement of the phenyalanine200tyrosine 
change in isotype I β-tubulin can cause resistance to BZs. The genetic and biochemical evidence for the involvement of 
alterations in β-tubulin in benzimidazole-resistance is now overwhelming. However, several different changes, at 
phe167tyr and glu198ala, in addition to phe200tyr, may be cause BZ resistance (SILVESTRE; HUMBERT, 2002; 
DROGEMULLER et al., 2004; SCHWAB et al., 2005; MELVILLE et al., 2006; GHISI et al., 2007; MOTTIER; PRICHARD, 
2008), and that their relative importance may vary between parasite species and, possibly between isolates. The most 
common single nucleotide polymorphism (SNP) that causes BZ resistance in Haemonchus contortus, is the (TTC to 
TAC) change at codon 200 in β-tubulin (SILVESTRE; CABARET, 2002; WOLSTENHOLME et al., 2004; VON SAMSON-
HIMMELSTJERNA et al., 2007; MOTTIER; PRICHARD, 2008). This change leads to the expression of tyrosine instead 
of phenylalanine (F200Y) and is interesting because tyrosine is the amino-acid residue present at the homologous 
position in mammalian tubulin. This change causes a reduction in the affinity of binding of the drug to recombinant 
protein (LUBEGA; PRICHARD, 1991). However, in other nematode species, such as Cyathostomin, the same (Phe to 
Tyr) SNP at codon 167 may be common (DROGEMULLER et al., 2004; VON SAMSON-HIMMELSTJERNA et al., 2007). 
The Glu198Ala SNP may be uncommon and some evidence suggests that the Phe200Tyr, Phe200Tyr or Glu198Ala 
SNPs do not occur in the same allele (MOTTIER; PRICHARD, 2008). The 200Tyr β-tubulin commonly found in 
benzimidazole resistant nematodes is the same codon as occurs in mammalian hosts, as mentioned above. So there is 
little likelihood that molecules which bound to the resistant worms’ β-tubulin would be non toxic in the host and no 
obvious means exists to overcome this target site resistance while still acting on the benzimidazole binding site. In the 
context of parasite control, the finding that ML anthelmintics also select on the same range of polymorphic sites in β-
tubulin (see below) is of great importance. 

While BZ resistance seems to be largely due to one of the allelic changes in β-tubulin, described above, which 
cause loss of high affinity benzimidazole binding, there is evidence that efflux mechanisms involving P-glycoproteins, or 
other ABC transporters, may contribute to benzimidazole resistance (NARE et al., 1994; KERBOEUF et al., 2003; 
BLACKHALL et al., 2008). ABC transporters appear to play a major role in mechanisms of resistance to ML anthelmintics 
(see below and PRICHARD; ROULET, 2007). The fact that BZs may also select on some P-glycoproteins has important 
implications for the choice of anthelmintic classes and individual anthelmintics in drug rotation or combination schemes to 
reduce the selection for anthelmintic resistance. 
Resistance to anthelmintics that target nicotinic acetylcholine receptors  

Much needs to be done to fully understand the different types of resistance to anthelmintics that target nAChR. 
For levamisole, there is pharmacological evidence for a reduction, or absence, of the drug-sensitive ‘L’-form of the 
nAChR in resistant Oesophagostomum dentatum (ROBERTSON et al., 1999). When the single-channel properties of 
levamisole-sensitive and -resistant isolates were examined, it was found that the G35 pS channel of O. dentatum 
(corresponding to the L-subtype of Ascaris suum) was absent from the levamisole resistant isolates (ROBERTSON et al., 
1999). Martin and Robinson (2007) have reviewed the available literature. In levamisole-resistant isolates of O. 
dentatum, the sensitivity to levamisole, as assessed in larval migration assays, was reduced. This reduction in sensitivity 
has also been observed with pyrantel but not with nicotine and methyridine (MARTIN et al., 2004). These observations 
indicated that there are differences in the nAChR subtype selectivities among the cholinergic anthelmintics and that, at 
least in some types of levamisole-resistance, there is a loss of the L-subtype nACh receptors.  

Resistance to AAD in a laboratory-generated resistant strain of H. contortus has been associated with a loss of 
expression of two nAChR subunits (Kaminsky et al., 2008) which are not involved in the action of other known nAChR 
anthelmintic classes. However, this potential class of anthelmintic is still in development and much needs to be done to 
assess whether there will be any effects of resistance to other anthelmintics on the activity of the AADs against parasitic 
nematodes in the field. Nevertheless, the advent of the AADs gives hope that a new tool for containing anthelmintic 
resistance may become available. 
Resistance mechanisms to the macrocyclic lactones  

The GluClα gene has been shown to be under selection pressure in ML-resistant isolates of H. contortus 
(BLACKHALL et al., 2006), but no specific resistance-associated sequence changes have yet been identified. The avr-14 
of Cooperia oncophora showed a Leu256Phe polymorphism change between a resistant and a susceptible isolate, which 
causes a reduction in sensitivity to ivermectin (NJUE et al., 2004), but this polymorphism has not been reported so far in 
other isolates of C. oncophora or other parasite species (MCCAVERA et al., 2007).  

Stronger evidence of genetic changes associated with ML resistance occurs with the ABC transporters. ABC 
transporters can play a role in drug efflux, effectively lowering the concentration of a drug at mode of action sites. Initial 
evidence that ivermectin is an excellent substrate for efflux mechanisms by mammalian P-glycoprotein (POULIOT et al., 
1997) provided a rationale for parasitologists to investigate whether ivermectin resistant parasites used similar 
mechanisms to protect themselves against MLs. Data gathered over the past few years is consistent with this hypothesis 
(PRICHARD, 2007). In 1998, it was demonstrated for the first time that ivermectin-selected H. contortus showed higher 
expression of PgpA, a P-glycoprotein found in H. contortus, compared with a parental unselected strain (XU et al., 1998). 



65 

 

Furthermore, the use of the MDR-reversing agents, verapamil and CL347099 increased the efficacy of ivermectin and 
moxidectin against macrocyclic lactone resistant H. contortus strains in jirds (MOLENTO; PRICHARD, 1999). Initial 
studies had focused on a single P-glycoprotein, PgpA, in ivermectin resistant H. contortus, for which a computational 
molecular model has been published (JONES; GEORGE, 2005). Recently, it was reported that ivermectin and 
moxidectin treatments select for a constitutive or inducible over expression of at least five P-glycoproteins in adult H. 
contortus worms (PgpA, -B, -C, -D and -E) (PRICHARD; ROULET, 2007). The constitutive over expression could be a 
result of mutations in the regulatory sequences of the Pgp genes, which are frequently located in the promoter region or 
introns. The mechanism behind the inducible over expression is still not understood. However, it is of interest that in 
mammalian cells, P-glycoprotein expression can be upregulated by the induction of oxidative stress (HONG et al., 2006).  

In contrast to the situation in mammals, nematodes have multiple P-glycoprotein genes. Fifteen P-glycoprotein 
encoding genes have been identified in the genome of C. elegans, including one pseudogene. The reason for this 
multitude of ABC transporters in nematodes is not known, but it was recently suggested that they might be essential to 
protect different neurons in the body of the nematodes from toxins (PRICHARD; ROULET, 2007).  

 Another interesting aspect about the interaction of macrocyclic lactones with P-glycoproteins is the observation 
that different macrocyclic lactones appear to have different P-glycoprotein efflux potential, at least with the mammalian P-
glycoprotein mdr1; with ivermectin having an IC50 approximately 10 times lower than moxidectin (LESPINE et al., 2007). 
The efflux activity of mammalian mdr1 in the host blood-brain barrier appears to be critically important for preventing 
central nervous system toxicity by ivermectin (SCHINKEL et al., 1994; MEALEY et al., 2001; ROULET et al., 2003), and 
perhaps some other avermectins. Although the interaction of ivermectin with P-glycoprotein is strong, it also interacts 
with mammalian multidrug resistance proteins MRP1, 2 and 3 (LESPINE et al., 2006), indicating that the efflux of MLs in 
the mammalian host, and possibly in the parasite, is under the control of more than one class of ABC transporter. 

Recently, it has been demonstrated in H. contortus and O. volvulus that ML anthelmintics select on β-tubulin for 
the codon 200Tyr or 167Tyr changes which are known to cause BZ resistance (ENG et al., 2006; MOTTIER; 
PRICHARD, 2008). There may also be a selection against the codon 198Ala polymorphism which has been associated 
with BZ resistance (GHISI et al., 2007; MOTTIER; PRICHARD, 2008). No mechanistic explanation of the selection by 
MLs on β-tubulin has yet been published. However, it suggests that ML pressure may select for BZ resistance as BZ 
resistance appears to be largely due to a single polymorphism (usually 200Tyr or 167Tyr) being selected. This genetic 
interaction between ML selection and BZ selection also raises the possibility that BZ resistance, with its associated 
changes in β-tubulin might provide one of the steps involved in polygenic resistance to MLs. However, by itself the 
200Tyr or 167Tyr polymorphisms in β-tubulin would be insufficient for a resistance phenotype to be observed in 
polygenic ML resistance. Nevertheless it is interesting to note that IVM resistance has usually been reported in areas of 
the world where BZ resistance has already been rampant. 
 
Implications of resistance mechanisms for parasite control 

Numerous anthelmintics target a variety of nACh receptors and it will be of interest to further clarify the specificity 
of the different nAChR anthelmintics and to determine possible interactions as any such interactions could have 
implications for rotating different anthelmintics acting on these receptors. In this context, it has already been shown that 
there is a degree of cross resistance between the morantel/pyrantel/oxantel anthelmintics and levamisole, but it is not 
absolute (WALLER et al., 1986; BJORN et al., 1990; VARADY et al., 1997; TERRILL et al., 2001; MARTIN et al., 2004). 
Given evidence that LEV resistance may be associated with the loss of L-subtype nAChR (ROBERTSON et al., 1999), it 
is possible that such a loss could reduce neuromuscular coordination in resistant worms and have implications for the 
general fitness of LEV resistant worms in the absence of LEV anthelmintic pressure. Should the loss of a sub-class of 
nAChR lead to reduced general fitness of LEV resistant worms, this could reduce the stability of LEV resistance and 
encourage reversion to LEV sensitivity. This is worth investigating. 

The evidence of possible genetic interaction between ML selection and BZ selection is particularly interesting, as 
this may occur at two levels of the resistance mechanisms, as discussed above, namely (1) selection for the same 
polymorphisms on β-tubulin which confer BZ resistance, and (2) selection on P-glycoproteins and possibly other ABC 
transporters by both MLs and BZs, to varying degrees. Again an increase in expression of any ABC transporters induced 
by selection with one class of anthelmintic, could possibly increase efflux of the other class of anthelmintic. Again these 
interactions need further investigation. In this context, it is also interesting that IVM appears to be a better substrate for 
P-glycoprotein efflux than does MOX, so that the ML super class of anthelmintics should not be considered as identical in 
terms of resistance selection or susceptibility to resistance. Because of the common association of MLs and BZ with both 
β-tubulin and P-glycoprotein selection, it would appear undesirable to use a ML and a BZ in an anthelmintic combination 
and also unwise to rotate between MLs and BZs.  

To maintain control of helminth parasites in the face of growing anthelmintic resistance, there is an urgent need 
for new anthelmintics which will not share mechanisms of resistance with existing anthelmintics. To evaluate this we also 
need more research on the mechanisms of resistance to existing and potential new anthelmintics. 
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Table 1. Examples of the diversity of nematode ligand-gated ion channels, showing signature amino acid sequences for 
anionic or cationic channels subunits. ce, Caenorhabditis elegans; mm, mouse; hc, Haemonchus contortus; dm, 
Drosophila melanogaster. When there is uncertainty about the natural ligand, the ligand column is left blank. Conserved 
amino acids in anionic or cationic signature sequences are shown in bold. Charge determining amino acids are 
underlined. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 2. Broad spectrum anthelmintics: Current understanding of the mechanisms of resistance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Channel type Ligand Protein Signature signal 
Anion  ceaac2 P---ARTMLGVNSLLAIVFSFGNIMRNLP 
Anion  ceacc3 P---ARTMLGVNSLLALTFQFGNIMRNLP 
Anion  ceaac1 P---ARTMLGVNSLLAMTFQFGNIIRNLP 
Anion  ceggr3 P---ARITLGVSSLMALTFQFGNIVKNLP 
Anion serotonin cemod1 P---ARTTVGISSLLALTFQFGNILKNLP 
Anion glycine mmglyα P---ARVGLGITTVLTMTTQSSGSRASLP 
Anion GABA hchg1 P---ARVALGIMTVLSMSTLGFGLRTDLP 
Anion  ceggr2 P---ARVSLAITTLLTLSTQANAARMALP 
Anion glutamate hcgluclα P---ARVTLGVTTLLTMTTQASGGVNALP 
Cation acetylcholine cenahcr PDAGEKITLQITVLLSICFFLSIVSEMSP 
Cation acetylcholine dmnahcr PDSGEKLTLGVTILLSLTVFLNLVAETLP 

Anthelmintic class Anthelmintics Mechanisms/ putative 
mechanisms of resistance 

Comments 

Benzimidazoles 
and  
pro-benzimidazoles 

Thiabendazole 
Albendazole 
Fenbendazole 
Febantel 
Mebendazole 
Netobimin 
Oxfendazole 
Oxibendazole 
Ricobendazole 

Changes in β-tubulin;  
Most commonly 
Phe200Tyr;  
Sometimes Phe167Tyr or 
Glu198Ala 
 
P-glycoproteins may 
contribute to BZ resistance 

Role of β-tubulin well 
established 
 
 
 
 
Many P-gps in nematodes. 
Which Pgps and degree of 
contribution to resistance 
unclear 

n-Acetylcholine  
receptor agonists 

Levamisole 
Morantel 
Pyrantel 
Oxantel 

Loss/changes in some 
nACh receptors 

Different nAChR agonists show 
differential specificity. 
Resistance mechanisms not 
well understood 

Macrocyclic  
lactones 

Avermectins- 
Ivermectin 
Abamectin 
Eprinomectin 
Doramectin 
Selamectin 
 
Milbemycins- 
Moxidectin 
Milbemycin oxime 

ML resistance - polygenic 
 
ABC transporters play a 
role in ML resistance.  
 
Selection on β-tubulin 
 
Reduced sensitivity of 
GluCl/GABA receptors 
may also be involved in ML 
resistance 

Different MLs may show 
different specificity for Pgps, 
e.g. IVM > MOX. Many ABC 
transporters; which involved 
needs refining. 
Mechanism involving β-tubulin 
needs elaboration. 
Evidence for GluCl/ GABA in 
resistance is so far weak. 
Different species/isolates may 
have different combinations of 
resistance mechanisms 
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ABSTRACT 
Zoonoses are defined as infectious diseases naturally transmitted from vertebrate animals to humans. Both domestic 
and wild animal species can act as vectors for the spread of a large variety of zoonotic viruses, bacteria and parasites. 
The route of transmission to humans is dependent on the pathogen. Of particular concern are the zoonotic parasites. In 
Atlanta, Georgia, USA, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) provides a list of parasitic diseases on 
their website (www.cdc.gov). Many of the parasitic diseases that appear on this list are zoonotic and are considered to 
be to be emerging pathogens of public health significance. This paper provides an overview of the most important 
emerging parasitic zoonoses with particular attention to those present in the Caribbean and South America. The author is 
currently involved in several studies on the Caribbean island of Grenada on zoonotic parasites of both domestic and wild 
animals and information from these studies are included as examples. This study also includes information on some non-
zoonotic free-amoeba and microsporidia because of their emerging significance in the area of public health. 
Key- words: Public Health, Geohelminths, Tococara, Ancylostoma, Trematoda, Microsporidia.  

 
Toxocara species are common parasites of dogs and cats worldwide. Newborns are infected transplacentally in 

the case of T. canis, or through the transmammary route for T. cati. Toxocara canis and, to a lesser degree, T. cati are 
recognized causative agents of human toxocariasis. A third agent, Baylisascaris procyonis (the raccoon roundworm), has 
lately been establishing patent infections in dogs more commonly. Manifestations of human toxocariasis include visceral 
larva migrans, ocular larva migrans, and neural larva migrans. In the United States, 14% of the population is infected with 
Toxocara species (Lee and Bowman, 2008). Children ingesting embryonated eggs in the dog’s feces and contaminating 
the soil is the primary means of transmission (Neil, 2008). This is due to poor hygiene habits, the consumption of dirt 
(pica) and play in infected soil. In children, the seroprevalence of Toxocara exposure has been estimated to be 4% to 
31% in developed countries and may increase to 86% in tropical regions, where environmental conditions favor the 
transmission of geohelminths (Good, 2004; Thompson et al., 2001).  Toxocara infection which manifests with non-
specific clinical symptoms and no progression to visceral larva migrans (VLM) or ocular larva migrans (OLM) is referred 
to as covert toxocarosis (CT). Patients that suffer from CT often present with a broad range of symptoms including 
abdominal pain, sleep disturbances, hepatomegaly, cough and headache. The vague symptoms of CT in children can 
result in misdiagnosis by physicians. CT can be recognized through the presence of abdominal pain, headache in 
combination with respiratory problems, eosinophilia and a positive toxocaral antibody titer (Neil, 2008). Toxocara canis 
infection is usually self-limiting, with treatment only necessary if symptoms are severe. The use of corticosteroids and 
thiabendazole is recommended for severely symptomatic cases. Albendazole, and mebendazole have also been 
recommended (Markell et al., 1999). 

Hookworms are parasitic blood feeding nematodes that infect humans and a variety of different animals, including 
dogs and cats. Ancylostoma duodenale and Necator americanus are the two primary non-zoonotic species that cause 
hookworm infection in humans. The three species of particular zoonotic importance are Ancylostoma caninum, 
Ancylostoma ceylanicum and Ancylostoma braziliensis. Prevention of hookworm infection in dogs is very difficult due to 
the large reservoir of larvae in somatic tissues (“leaky larvae syndrome”) and larvae found in contaminated soil. Free-
roaming dogs often have unrestricted access to places of popular human habitation, such as beaches and parks. When 
infected dogs defecate in soil of human interaction zones, there is an increased risk that humans may become infected 
by a canine hookworm larvae. Depending on the species of hookworm, zoonotic transmission may result in completion of 
the hookworm life cycle in the human host or the larvae may become arrested and begin to wander within its human 
host.  

 Ancylostoma ceylanicum has the ability to complete its life cycle in humans. Infection with A. ceylanicum in 
humans is very mild, with a minimal amount of eggs shed in the feces. Symptoms may also include gastrointestinal 
problems and anemia. Ancylostoma caninum larvae are able to develop into pre-adults, but are not able to mature 
sexually in the human host. Symptoms typically include pruritic lesions in the area where larvae penetration occurred and 
short subcutaneous migratory tracts (i.e., “creeping eruption” or “plummer’s itch”). Due to vague clinical symptoms and 
lack of eggs in the stool, A. caninum infection in humans is often difficult to diagnose. There is often a positive 
association between eosinophilia and /or IgE antibodies for hookworm antigens in the human and dog ownership. These 
associations strongly suggest that zoonotic disease transmission has occurred. 

Ancylostoma braziliense hookworms cannot complete their life cycle in humans. Arrested juvenile larvae migrate 
throughout the host’s skin, unable to pierce the basement membrane, in the process causing small “creeping eruption” 
tracts. This is known as cutaneous larva migrans (CLM). Thin, pruritic red tracts appear around the area of skin 
penetration by A. braziliense larvae. Initial symptoms of CLM begin one hour after skin penetration occurs, resulting in 
papules and the development of pruritus (Overgaauw and Knapen, 2000). Skin eruptions appear within one week after 
cutaneous penetration by the parasite and may last for months. Larvae migrate through the tissue until they die and are 
reabsorbed by the host. CLM may result in increased eosinophilia and erythema due to the presence of larvae in the 
tissues. CLM is not restricted to A. braziliense, as other species of hookworm including A. caninum, A. ceylanicum, G. 
pingeium, U. stenocephala, B. phlebotomum, N. americanus and A. duodenale have all been shown to cause some form 
of CLM in humans (Gourgiotou, 2001). 

Treatment of CLM and other zoonotic hookworm infections include albendazole, oral thiabendazole, topical 
thiabendazole and various hydrocortisone creams. Oral chemotherapy is the preferred form of treatment when multiple 
CLM lesions are present, or when the infecting hookworm is from a human (non-zoonotic) species of hookworm 
(Gourgioutou, 2001).  

Currently there is no vaccine to prevent hookworm infection. Prevention is primarily through avoidance of areas 
that may contain infective larvae and the improvement of public health. Hookworm infection is often tied to a variety of 
social and economic problems, such as improper sanitation and lack of proper footwear (Neil, 2008). Given that dogs 
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and cats can be continually re-infected throughout life, and given the potentially debilitating nature of the zoonosis, it is 
important to perform regular fecal exams and anthelmintic treatment in both young and adult companion animals. 
Without the incorporation of education programs aimed at pet owners regarding strategic deworming protocols and the 
necessity to remove pet feces from the environment, zoonotic transmission and human disease will continue to occur.  

Dirofilaria immitis is the heartworm of dogs in the United States and is transmitted to them, other animals and 
occasionally humans by mosquitoes. Most human infections with this parasite are subclinical and usually reported as 
“incidental findings” (i.e., calcified lesions in the skin, lungs or other tissues).  

A study was conducted on the island of Grenada, West Indies to evaluate the prevalence of intestinal parasites 
and heartworm disease in owned dogs (Coomansingh, 2008). Fecal analysis utilizing zinc sulfate flotation and heartworm 
diagnoses were analyzed by a commercially available ELISA antigen test. A modified Knott’s test was used to confirm 
the presence of D. immitis microfilariae in the blood. The overall prevalence of gastrointestinal parasitic infection found in 
this study was 62.4% (106/170). Of the 106 positive fecal samples which were obtained from the study animals, 83% 
(88) of the dogs were found to be positive for one species of intestinal helminth, while multiple infections consisting of 
two or more species occurred in 17% (18). The most frequently observed parasite was Ancylostoma species (58%), 
followed by Dipylidium caninum (6%), Toxocara canis (4%), Trichuris vulpis (4%) and S. stercoralis (3%). The overall 
prevalence of D. immitis was 25.3% (45 of 178). 

 When comparison was made between the ages of the dogs and parasite prevalence, Ancylostoma species was 
the most prevalent in all age groups. Toxocara canis was not found in any dogs over 24 months, while D. caninum was 
not found in any dogs less than 6 months of age (Coomansingh, 2008). 

The Grenadian government has recognized the public health implications of free-roaming dogs and environmental 
contamination with feces. Tourism is one of the main sources of revenue for Grenadians. Dog fecal contamination of 
beaches and soil presents a public health concern due to zoonotic parasites in dog feces. Another dog-associated 
concern for public health in Grenada is the frequent observation of dogs tipping over garbage (Fielding et al., 2005). 
When no food is available, roaming dogs often resort to tipping over exposed garbage bins which is unsightly and 
attracts rodents. It is currently unknown how much garbage bin waste supports the roaming population, due to communal 
dog feeding practices (Neil, 2008).     

An on-going study in Grenada examines the free-roaming population of dogs that visit Grand Anse beach (Neil, 
2008). The Grand Anse area is one of the most populated areas on the south-western coast of Grenada. This area and 
its beach (length 2.2 km, 1.36 miles) is also a popular vacation spot for Grenadians and visitors. Tourists visit Grand 
Anse due its pristine beach and the lavish hotels that line the beach, while souvenir sellers walk the beach in search of 
buyers. Many restaurants are located in close proximity to Grand Anse beach. Free-roaming dogs visit Grand Anse 
beach for food. Grand Anse beach provides both a great source of potential meals in garbage, human handouts while 
open water drains provide drinking water. These food sources are enough to support a small population of stray free-
roaming dogs which live on the beach and a larger population of privately owned free-roaming dogs that visit the beach 
(Neil, 2008).  

The ecology of a beach plays a critical role in determining if parasite transmission can occur and is a major focus 
of this study on Grand Anse beach. Various parasitic species can be found on a beach at a given time. They occur in all 
zones of the beach and extend for several meters into the sand, with many species not being limited by oxygen 
availability (Brown and McLachlan, 1990). The hypothesis will be tested by measuring several variables such as dog 
ecology on the beach, dog fecal analysis, temperature of the sand at different times of the day and during different 
seasons, rainfall and air temperature. This baseline data should provide relevant information on whether public health 
interventions with regard to dogs on Grand Anse beach are necessary.  

The Grenadian government has recently begun to enforce a dog licensing law. This law requires that dogs which 
are unlicensed and non-vaccinated be collected and humanely euthanized.  A follow-up study will evaluate the extent to 
which there is a prevalence of parasites in these dogs. 

Hurricane Ivan devastated Grenada in September 2004. Standing water and trash attracted many free roaming 
dogs, rats and mosquitoes to urban and rural dwellings. During 2005, 238 rats (Rattus norvegicus) were trapped in 
Grenada for evaluation of zoonotic protozoa (Dubey et al., 2006) and for gastrointestinal and visceral parasites. Lung 
samples are being evaluated for the prevalence of Angiostrongylus cantonensis. Adult worms of A. cantonensis live in 
the pulmonary arteries of rats. The eggs hatch, yielding first-stage larvae, in the terminal branches of arteries. The first-
stage larvae migrate to the pharynx, are swallowed and passed in the feces. They penetrate, or are ingested by, an 
intermediate host (snails or slugs). After two molts, the larvae reach the infective (third) stage. Humans become infected 
through ingestion of food containing third-stage (infective) larvae. Food items may include uncooked or undercooked 
snails or slugs, infected paratenic or transport hosts (i.e., crabs, freshwater shrimp), and raw vegetables contaminated 
with snails or slugs. Humans are incidental hosts. Passage of larvae in humans has never been documented. However, 
human infection with larvae of A. cantonensis is one of the main causes of eosinophilic meningitis worldwide. 
Eosinophilic meningitis (EM) is a distinct clinical entity that may have infectious and noninfectious causes (Slom and 
Johnson, 2003). Most cases of eosinophilic meningitis have been reported from Southeast Asia and the Pacific Basin, 
although the infection is spreading to many other areas of the world including Africa and the Caribbean. A recent 
outbreak of A. cantonensis-associated EM among US travelers to Jamaica (West Indies) and subsequent parasitological 
surveys of local snails and rats confirm earlier case reports and engender a wider appreciation of the Caribbean islands 
as a new region for endemic A. cantonensis infections (Slom and Johnson, 2003). Clinically, eosinophilia is not always 
present in the cerebrospinal fluid or in the peripheral blood during the initial manifestations of A. cantonensis-associated 
EM, which include headache and cutaneous sensory alterations. Effective management of patients involves careful 
attention to the control of intracranial pressure. Steroid therapy without specific anthelmintic treatment is a safe and 
effective control of headache of adult patients with A. cantonensis-associated EM.  A clinical case report was 
documented in a 27-year-old female German patient exhibiting severe headache and wandering parethesias one week 
after returning from a holiday in the Dominican Republic (Rau et al., 2006). Cerebrospinal fluid (CSF) revealed an 
eosinophilic pleocytosis. In the acute phase of the disease, antibodies against nematodes were found in CSF, without 
corresponding antibody-reactivity in serum. During the course of the illness the nematode antibodies in CSF increased 
and antibody-reactivity in serum was observed.  Successful treatment was achieved with a combination of oral 
albendazole and corticosteroids given for 4 weeks.  
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Rats and other rodents are also definitive hosts for other zoonotic parasites. Panstrongylus costaricensis (Morera 
and Céspedes, 1971) Ubelaker, 1986 (Nematoda: Angiostrongylidae) is a parasite of the mesenteric arteries of the 
cotton rat, Sigmodon hispidus, and other rodents in north central, and South America. It is also the causative agent of 
abdominal angiostrongyliasis in humans in Costa Rica (Morera and Céspedes, 1971), Honduras (Sierra and Morera, 
1973), Mexico (Carrada-Bravo, 1980), Nicaragua (Duarte et al., 1991), Brazil (Rambo et al., 1997), Guatemala (Kramer 
et al., 1998), Columbia (Rodriguez, 2000), and in islands of the Caribbean such as Martinique (Jeandel et al., 1988) and 
Guadeloupe (Juminer et al., 1992). In an outbreak of human abdominal angiostrongyliasis in Guatemala, mint leaves 
were implicated as the likely vehicle of infection (Kramer et al., 1998). Panstrongylus (=Angiostrongylus) costaricensis 
was first reported in the United States from cotton rats (S. hispidus), in Texas in 1979. Miller and colleagues (2006) 
report the findings of P. costaricensis in a siamang monkey (Hylobates syndactylus) from the Miami MetroZoo, in two 
Ma’s night monkeys (Aotus nancymaae) from the DuMond Conservancy located at Monkey Jungle in Miami, in four 
raccoons (Procyon lotor) trapped near the MetroZoo, and in an opossum (Didelphis virginiana) trapped at the MetroZoo. 
These are the first reports of P. costaricensis from the four species mentioned above. All of the primates were zoo-born, 
and the raccoons and opossum were native, indicating that this parasite is now endemic in these 2 sites.  

Gnathostomosis is a foodborne zoonotic disease caused by several species of nematode Gnathostoma. Adult 
parasites of G. spinigerum are found in the stomach of dogs and cats. Domestic and wild pigs are the definitive host of 
G. hispidum. Feces containing ova reach the water (i.e., when domestic parasitized animals live at the shore of a 
lagoon). Free-swimming first-stage larvae are formed, which are ingested by the minute copepod crustacean Cyclops, 
and become second-stage larvae. Freshwater fish or frogs eating Cyclops are the second intermediate hosts. Larvae 
develop to the third stage (L3) in the fish or amphibian muscles. Consumption of infected fish, frogs or paratenic hosts 
(e.g., birds) by cats, dogs or other mammals result in development of adults in the gut (Rojas-Molina et al., 1999). 
Humans acquire the infection by consuming raw or undercooked freshwater fish. When a larva is ingested by a human 
host, no further development occurs, but the larva migrates through subcutaneous tissue and internal organs where it 
produces migratory swelling in the skin and other symptoms depending on the site or organ affected. In most cases, 
symptoms are not serious; however, if the parasite migrates to vital organs of the host, it can cause severe illness or 
even death (Rusnak et al., 1993; Yoshimura, 1998).  

With the highest prevalence in Southeast Asia, gnathostomosis is now an emerging public health problem in 
Peru, Ecuador and, since 1970, in Mexico (Pelaez and Perez-Reyes, 1970). Acapulco (estimated population 890,000), a 
resort on the southern Pacific coast, is the major Mexican city where gnathostomosis cases have been reported (Ogata 
et al., 1998).  Inability to interrupt the parasite’s life cycle and lack of effective medical treatment make preventive 
measures critical in controlling the disease. Therefore, travelers to disease-endemic areas must be warned of the 
possibility of acquiring gnathostomosis and be instructed to avoid ingesting any form of raw fish. To protect the general 
population in disease-endemic areas, public campaigns should be implemented and encouraged against eating or selling 
raw or poorly cooked freshwater fish, especially in the form of sashimi or “ceviche” (a spicy lime-marinated fish salad of 
South American origin now very popular in Mexico) (Rojas-Molina et al., 1999).  

With the increased consumption of fish worldwide and the decline of captured fish stocks has continued to expand 
in the United States (Pote, 2008). Fish-borne zoonotic trematodes (FZTs), including liver and intestinal flukes, are 
significant public health problems worldwide, especially in Asian countries (WHO, 1995, 2004; Chai et al., 2005; Keiser 
and Utzinger, 2005; Tesana, 2005; Yoshida, 2005). The number of people currently infected with FZTs was recently 
estimated by the World Health Organization (WHO) to exceed 18 million; however, the number of people at risk 
worldwide is more than 500 million (WHO, 2004). Recent figures suggest that about 1.5 million people in Korea, 6 million 
people in China, and over 5 million in Thailand are infected with liver flukes (Clonorchis sinensis or Opisthorchis viverrini) 
(Chai et al., 2005; Tesana, 2005; Yoshida, 2005). Information on the status of FZTs in Vietnamese fish is critical because 
of the importance of aquaculture to the economy and national nutritional needs. Freshwater fish production in Vietnam 
has increased 9.3-fold, from 41,750 tons in 1962 to 390,000 tons in 2005 (Keiser and Utzinger, 2005). The prevalence of 
FZT metacercariae was investigated in fish farmed by rural households in Nghe An Province, located in northern 
Vietnam. Results demonstrate that intestinal flukes are common in farmed fish in this area, suggesting that reservoir 
hosts such as dogs, cats, and pigs are more important in sustaining the life cycles of these flukes in fish farms than 
human hosts. This has implications for the effectiveness of control programs focused mainly on treatment of humans 
(Chi et al., 2008). Elsewhere in Vietnam, however, the habit of consuming improperly cooked fish is widespread and may 
be increasing (De et al., 2003; Chai et al., 2005); therefore, fish transported to other parts of Vietnam for consumption 
may pose a greater threat, emphasizing the need to control these parasites in food for human use (Chi et al., 2008). 

Some non-zoonotic free-living amoebas are also emerging parasites with public health significance. 
Acanthamoeba is a microscopic, free-living amoeba that is relatively common in the environment. This amoeba has been 
isolated from water (including natural and treated water in pools or hot tubs), soil, air (in association with cooling towers, 
heating, ventilation and air conditioner [HVAC] systems), sewage systems, and drinking water systems (shower heads, 
taps). Most people exposed to Acanthamoeba will not get sick. However, Acanthamoeba is capable of causing several 
infections in humans. 

Acanthamoeba keratitis (AK) is a local infection of the eye that typically occurs in healthy persons and can result 
in permanent visual impairment or blindness. AK is a rare disease and information about incidence is limited because AK 
cases are not required to be reported to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). In general, an estimate 
of one to two cases of AK per million contact lens users occur each year in the United States, based on an analysis of 
cases identified during an outbreak of AK during 1985-1987 
(http://www.cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/acanthamoeba/index.htm). With an estimated 30 million people in the United 
States wearing soft contact lenses, this would equate to approximately 30 to 60 cases of AK per year.  

As of June 25, 2007, the CDC had received reports from public health authorities and ophthalmologists in 37 US 
states and Puerto Rico identifying 221 people with AK, of whom 158 became ill on or after January 1, 2005 and tested 
positive for Acanthamoeba by cultures taken from corneal specimens. The U.S. Food and Drug Administration is alerting 
health care professionals and their patients who wear soft contact lens about a voluntary recall of Complete ® Moisture 
Plus Multi-purpose Contact Lens Solution™ manufactured by Advanced Medical Optics of Santa Ana, CA (USA). The 
link between the solution and AK infection was identified as a result of an investigation by the CDC. Of the 76 patients for 
whom clinical data were available on June 25, 2007, medical therapy for AK was unsuccessful for 20 (26%). These 20 
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people were required or expected to undergo corneal transplantation. Of the 102 people with AK included in the 
preliminary analysis on June 25, 2007, 79 (77%) wore soft contact lenses, 10 (10%) wore rigid lenses, 1 (1%) wore 
hybrid lenses, and 12 (12%) reported no contact lens use.  

Granulomatous Amebic Encephalitis (GAE) is a serious infection of the brain and spinal cord that typically occurs 
in persons with a compromised immune system. A disseminated infection can affect the skin, sinuses, lungs, and other 
organs independently or in combination. It is also more common in persons with a compromised immune system (CDC, 
2008). 

The non-taxonomic term, “microsporidia” applies to an interesting group of pathogens in the phylum Microspora. 
Although their taxonomic classification as protozoa or fungi is controversial, these parasites are always intracellular and 
are characterized by a unique polar tube organelle that facilitates host cell invasion. While most microsporidia species 
are found in invertebrates, in the past 25 years, at least 12 new species have been identified in mammalian hosts. 
Encephalitozoon cuniculi is commonly found in rabbit and rodent hosts as well as domestic dogs, goats, Scandinavian 
fur foxes and humans. Genotype 1 has been reported to occur in rabbits and humans. Most cases in the host are 
asymptomatic; however, fatalities have been reported in immunocompromised hosts. The infective spores are shed in 
the urine and are extremely resistant to environmental conditions. Direct contact by ingestion and transplacental 
transmission have also been reported.  Micorosporidia can cause a systemic “encephalitis-nephritis” disease (Snowden, 
K.F., 2008).  

Encephalitozoon hellem was first identified in 1991 (Didier, 1991) in immunocompromised humans causing ocular 
and respiratory disease. The organism has also been identified in at least 11 bird species, and is now usually considered 
an avian parasite. While low pathogenicity occurs in the bird, infections in humans may become systemic in 
immunocompromised individuals.  

Encephalitozoon intestinalis is the second most frequently identified human pathogen (Snowden, 2008) and has 
been reported in HIV positive patients, 20% of AIDS patients, children and travelers with diarrhea. There is one report of 
a Koala bear dying in a zoo after contact with a tourist (Snowden, 2008). 

 Enterocytozoon bieneusi has been reported in HIV positive individuals, chemotherapy (cancer) patients and 
other immunocompromised hosts, children and travelers with diarrhea. Domestic and wild pigs, calves, goats, llama, 
muskrat, dogs and cats have also been reported to have E. bieneusi infections.  

While these four microsporidian species should be considered potential zoonotic pathogens, the importance of 
animal to human transmission has not been established. Asymptomatic microsporidian infections in animals are 
increasingly recognized. Microscopic or serologic diagnostic testing for these organisms is not widely available in the 
veterinary setting. That no ideal animal models have been established and a lack of isolates in tissue culture complicates 
research endeavors. There are few therapeutic options for treating these parasite infections. Increased awareness and 
documentation are needed to further understand these emerging pathogens (Snowden, 2008).     

In conclusion, there is not enough time to present all of the emerging zoonotic parasites of public health 
significance. Client education is necessary to inform the public of the ways in which parasitic infections can be acquired 
through the consumption of infected food products or direct contact through the skin or other tissues. The prompt 
removal of feces from domestic owned animals and the incorporation of strategic deworming and vaccination programs 
will improve public health strategies. Law enforcement of government policy regarding the necessity of licensing dogs will 
assist in the prevention of many of the more important zoonotic parasitic diseases. The eradication of parasitic diseases 
is a monumental task that can only be accomplished through client education with the cooperation of government and 
law enforcing agencies. 
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UNDERSTANDING GENETIC LINKAGE IN THE SELECTION FOR ANTHELMINTIC RESISTANCE 
 

ROBIN N. BEECH12 

 
ABSTRACT 
The application of surveys for sequence variation in the search for genes involved in anthelmintic resistance has become 
widely used over the last decade. The lack of association of polymorphism with resistance can be used to exclude a 
gene from consideration as a candidate for the cause of resistance. The finding of an association can also be used to 
focus research on specific genes that may have a functional role in the expression of resistance. Subsequent work can 
then isolate specific changes in the DNA or protein sequence of a gene that cause resistance. Here I review the 
population genetic theory of the generation and maintenance of sequence variation and the factors that influence 
recombination and the maintenance of genetic linkage. Although the use of linked genetic markers is a powerful 
technique, the interpretation of sequence data needs some care. We currently lack data on the rate of recombination in 
parasitic nematodes and so we have little specific knowledge on the distance over which linked markers may be useful. 
There are ways in which such data can be gathered and this, in combination with sequence data from the ongoing 
genome projects will bring in a new era for the application of linkage analysis in the field of research into anthelmintic 
resistance. 
KEY-WORDS: Anthelmintic Resistance, Genetic Linkage, Recombination, Hitchhiking, Selective Sweep  
 
INTRODUCTION 
 The investigation of anthelmintic resistance in parasitic nematodes has focused on identifying genes that cause 
resistance, along with specific mutations and functional changes that bring about an increased tolerance for the drug. 
The choice of which genes to examine is an important one. The products of many different genes can affect the 
physiological target of an anthelmintic and each of these may play a role in determining resistance. Some genes may 
have a major effect while others play only a minor role. One way to identify candidate genes is to understand the 
biological phenomenon of resistance and focus on the drug target. 
 The molecular basis for resistance to benzimidazole (BZ) drugs is now quite well understood and is a useful 
illustration of research into resistance. BZ drugs bind to nematode beta-tubulin but not to the mammalian counterpart 
(LACEY; PRICHARD 1986; LUBEGA; PRICHARD 1990; NARE et al. 1996). Once bound by the drug, alpha-beta tubulin 
dimers are prevented from polymerizing into microtubules and this results in depolymerization of the cytoskeleton 
(LUBEGA et al. 1993). Beta-tubulin from BZ resistant nematodes often carry a single amino acid substitution at amino 
acid 200 which prevents binding of the drug (KWA et al. 1994). Resistant tubulin can polymerize in the presence of BZ 
and so is responsible for BZ-resistance (LUBEGA et al. 1993). This was confirmed as the cause of BZ resistance by the 
introduction of resistant tubulin into sensitive Caenorhabditis elegans which become resistant (KWA et al. 1995). It is 
important to remember that up until this last experiment the evidence that beta-tubulin could cause resistance was 
circumstantial and suggestive but did not prove the case.  
 The search for the mechanism of resistance to compounds such as levamisole and ivermectin (IVM) is more 
complex. It is likely that the contribution of multiple genes is central to the development of resistance in these cases. 
Early in the search for genes involved in IVM resistance it became clear that IVM binds equally well to membranes from 
both susceptible and resistant parasites despite the different outcome of exposure to the drug (ROHRER et al. 1994). In 
the face of this it is more difficult to determine which genes are good candidates for the cause of resistance. 
 An important strategy in this search has been the used of linked genetic variation to determine association of a 
specific gene with resistance (BLACKHALL et al. 1998a; BLACKHALL et al. 1998c; BLACKHALL et al. 2003; NJUE et al. 
2004; ENG; PRICHARD 2005; ARDELLI et al. 2006; BOURGUINAT et al. 2006; ENG et al. 2006; ARDELLI; PRICHARD 
2007; BOURGUINAT et al. 2008). Candidates that show no response to selection with an anthelmintic can be ruled out 
of consideration since there is no evidence for any genetic change consistent with resistance. It is tempting to conclude 
that a gene carrying markers with a significant association with resistance are involved in causing the resistance. I hope 
in this article to show that while this may be true, it is not necessarily the case. A good understanding of the properties of 
genetic linkage can be an invaluable tool in the search for the cause of anthelmintic resistance. 
 In this review I will revisit the theory of genetic recombination and the associated phenomenon of genetic linkage 
as it applies to the investigation of anthelmintic resistance. In particular I will try to highlight the power as well as some of 
the limitations of using genetic linkage as a research tool. Genetic manipulation with which to investigate recombination 
and genetic linkage is only rudimentary at best in a nematode parasites, unlike the standard laboratory model organisms 
such as Drosophila melanogaster, C. elegans or the mouse.  In order to make optimal use of genetic linkage analysis 
some basic research must be done to estimate genetic parameters that affect sequence variation in nematode parasites. 
This includes measurement of the recombination rate, the details of the origin and persistence of variation over long time 
periods and genetic parameters of their reproduction including population structure and mating behavior. The new 
genome sequencing projects for parasitic nematodes, such as that for Haemonchus contortus which is currently the most 
advanced (BERRIMAN 2008) will be invaluable over the coming decade. This data, in combination with newly developed 
theory explaining how genetic linkage and selection pressure interact offer new techniques to discover genes causing 
anthelmintic resistance. 
 
THE NATURE OF SEQUENCE VARIATION 
 DNA polymerase can copy an original DNA strand with extreme fidelity. The rate at which the enzyme introduces 
an incorrect base that is not corrected by DNA repair mechanisms is of the order of 1 in 109 bases copied (JOHNSON 
1992). Although rare, such mutations are passed on to the next generation. The progeny that receive this mutated DNA 
sequence can pass it on to their own progeny, and so on. Mutation can cause single nucleotide polymorphism (SNP), 
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insertion or deletion of bases. Over long time periods we find that DNA sequences can change significantly under the 
influence of this mutation pressure. 
 In this review I will use the term allele to mean alternative sequences of DNA from a specific locus with a unique 
patterns of mutation. Two sequences with the same pattern are deemed to be the same allele and a single mutational 
event will change one allele into a different allele. A diploid individual that carries two identical alleles is said to be 
homozygous. If the two alleles are different the individual is heterozygous. 
 
 Most new mutations are lost rapidly from the gene pool. Many of these mutations disrupt the normal function of a 
gene and cause a decrease in survival for the individual carrying them. Many have no noticeable effect on survival and 
are passed on, or not, by random chance. Their frequencies rise and fall in a process known as random genetic drift 
(HARTL; CLARK 2007). The chance of being passed on is proportional to the frequency of a sequence type and so new 
mutations, which are unique are the most likely to be lost. Although uncommon it is possible for new mutations to be 
passed on more than once to the next generation and so rise in frequency in the gene pool. The neutral theory provides 
a very good explanation of the vast majority of DNA sequence change that can be seen in the Genbank database.  
 Given this framework of mutation and loss, what will the DNA sequence of a sample of individuals from a typical 
nematode parasite population look like? One way to visualize this is to imagine that we could begin with a population 
cloned from a single individual and follow this population through time. At the beginning, every sample sequence will be 
exactly the same, since they are all cloned from the same source. As time goes on however we would find that some of 
the sequences carry a base changes resulting from mutation. Random genetic drift means that some of these SNPs can 
increase and decrease in frequency so we may find that multiple sequences now share particular nucleotide changes. If 
this process continues for long enough we find a balance is reached between mutation creating new alleles and random 
genetic drift causing some to disappear.  
 The number of alleles present in a sample depends on how hard you look. For example, surveys of restriction site 
variation based on PCR amplification from H. contortus detect only differences in the 4 or 6 bases where the enzyme 
binds, a small fraction of the total. Such surveys typically find between 4 and more than 30 alleles in a sample of 60 
individuals (BEECH et al. 1994, Blackhall, 1998 #48). Single strand conformational polymorphism (SSCP) is more 
sensitive with most changes in the DNA sequence causing a change in banding pattern (BLACKHALL et al. 1998b; 
BLACKHALL et al. 1998c; ENG; PRICHARD 2005; ENG et al. 2006). Direct sequencing is the most powerful and can 
identify every base pair change. In a survey of of 95 sequences from a ligand-gated ion-channel gene in Haemonchus 
placei, 89 different alleles were found (MES 2004). There is clearly a great deal of sequence variation present in parasitic 
nematodes. 
 
THE APPEARANCE OF RESISTANCE 
 Next consider the appearance of a mutation that causes resistance. We normally find mutation is a rare event and 
so discount the possibility that such a mutation occurs twice. As we will see later this may not always be the case but it is 
useful as a first step to make this assumption. If the resistance mutation occurs once, only one of the many different 
alleles will now carry it. This one allele will have a specific pattern of SNPs at different positions throughout the 
sequence. If we consider a sufficient number of SNPs then the pattern associated with the resistance mutation will be 
unique. Over time, this resistance allele can rise and fall in frequency by random genetic drift and is likely to remain rare 
for many generations. 
 When an anthelmintic is used for the first time individuals that do not have the resistance allele will pass on fewer 
offspring while individuals with the resistance allele will leave more. The generation after treatment will be enriched for 
the resistance allele and by physical association enriched for all of the other SNPs that were present on this allele. After 
multiple treatments, and treatment failure occurs, the frequency of the resistance allele will have increased from a few 
representatives to a significant fraction of the gene pool.  
 The case of BZ resistance in H. contortus demonstrates this clearly. A single change of F to Y at position 200 of 
the isotype-1 beta-tubulin sequence renders tubulin insensitive to the effects of the drug (LUBEGA et al. 1993). 
Susceptible populations of H. contortus possess the resistance allele, but at a low frequency whereas resistant 
populations have the resistance allele, and the SNPs associated with it, at a frequency of more than 90 % (BEECH et al. 
1994). We can see that the best molecular marker for BZ resistance is a test for the presence of the F to Y substitution. 
However, if we don’t know what the resistance mutation is, we can use the pattern of SNPs present on the resistance 
allele to achieve the same result. 
 
THE INFLUENCE OF RECOMBINATION 
 So far I have not examined the effects recombination will have on this situation. In the absence of any 
recombination at all, every SNP present on the sequence in which the resistance mutation appears will rise and fall in 
frequency in lock step with the resistance mutation. An entire chromosome could be considered indivisible and so a SNP 
anywhere on this chromosome would be a good marker for resistance. Recombination during meiosis between 
chromosomes with different sets of SNPs will generate new patterns where SNPs from one chromosome are exchanged 
with those of another. The point at which recombination occurs is essentially random along the length of the 
chromosome, although there are regions where recombination is more likely and others where it is less so (KINDAHL 
1994; AQUADRO et al. 2001). Any SNP between the resistance mutation and the recombination will remain linked with 
resistance on the new chromosomes. Any SNP beyond the recombination event will no longer be linked on the new 
chromosomes. Over time, linkage between a specific SNP and the resistance mutation, which initially is complete, 
becomes less in proportion with the distance from the resistance mutation. 
 When we take recombination into consideration it becomes clear that while the association between the 
resistance mutation and survival of the drug is complete, markers in the DNA surrounding the resistance mutation 
become less useful as the physical distance from the resistance mutation increases. In reality, how far can we go from a 
resistance mutation and still find a SNP linked with it? In the case of parasitic nematodes, no one knows. It depends on 
the rate of recombination, on how old the resistance mutation is and also on the size of the population being considered. 
A high recombination rate reduces the length of DNA surrounding a resistance mutation that hitchhikes along with it 
(SMITH; HAIGH 1974). If the resistance mutation is old then there will have been more time for recombination events to 
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take place, which is effectively the same as a higher recombination rate. Small population size affects  linkage in the 
opposite way through the process of random drift. I will not go into the details here but in  simple terms, the products of a 
recombination event are rare in the population and so are most likely to be lost by random genetic drift. This reduces the 
effective recombination rate and so increases the length of DNA hitchhiking with the resistance mutation (HILL 1975). 
 The rate of recombination is not known in any parasitic nematode although it would help a great deal if we could 
measure it directly. The standard way this is done is to examine the offspring of a mating between known genotypes. The 
recombination rate between two SNPs is simply the proportion of offspring that carry non-parental combinations of two. 
We do not have any isolates of parasitic nematodes which are genetically homogeneous. The ISE strain of H. contortus 
used for the genome sequencing project has been inbred for 15 generations for (ROOS et al. 1998). Despite this, the 
isolate contains a minimum of six different X-chromosomal types (J GILLEARD, personal communication). We must 
therefore measure recombination in the offspring of single individual mating pairs. At first thought this might seem 
reasonable since a single female H. contortus can produce many thousands of eggs and would allow collection of a large 
dataset, and a correspondingly accurate measurement of recombination rate. The molecular techniques capable of 
determining the genotype of individual parasites and even individual larval offspring are available. Unfortunately, it seems 
that female H. contortus are promiscuous in that the eggs produced by a single female contain a paternal contribution 
from as many as six different males (J GILLEARD, personal communication). While not impossible, it would seem that 
measuring the rate of recombination directly in a parasite such as H. contortus is likely to be very challenging. 
 As we have seen the rate of recombination directly affects the degree of linkage between SNPs. It might be 
possible to measure linkage itself as a proxy for the recombination rate. The relationship between distance and linkage is 
also not known for any parasitic nematode. The only study so far which has addressed this question in detail found that 
at least 1kb of DNA surrounding a particular position was in complete linkage, implying that at this scale recombination 
has no significant effect (MES 2004). Investigation in other organisms suggests that significant linkage may disappear 
over a distance as 10 kb or may persist up to several hundreds of Kb (LANGLEY et al. 2000; TAILLON-MILLER et al. 
2000). 
 This can clearly be seen in the case of resistance to pyrimethimine in Plasmodium falciparum. Comparison 
between susceptible and resistant malaria isolates shows that about 100kb of DNA surrounding the cause of resistance 
hitchhikes along with the resistance (NAIR et al. 2003). SNPs within this large region show a significant association with 
resistance. While it may help to know that a change somewhere in 100kb of DNA is responsible for resistance it would 
take a lot of further effort to narrow down the search to a single gene and ultimately a single change in the DNA 
sequence.  
 
INTERPRETATION OF GENETIC LINKAGE 
 The density of genes in the H. contortus genome is similar to that in C. elegans (BERRIMAN 2008). Markers in 
genes neighboring the cause of resistance are likely to be strongly linked together. The positive outcome of this is that 
SNPs up to several genes away could be used to accurately determine the resistance status of a parasite in question.  
This has proved a very useful technique in the search for the cause of resistance to ivermectin. In H. contortus SNPs in 
four genes are associated with survival of drug treatment (BLACKHALL et al. 1998a; BLACKHALL et al. 1998c; 
BLACKHALL 1999; BLACKHALL et al. 2003). It could be that these genes are in the vicinity of the cause of resistance, 
rather than being directly responsible.  
 There is however, cause for optimism. The glutamate- and GABA-gated ion-channel genes are targets for IVM 
binding (FENG et al. 2002; FORRESTER et al. 2002). Sequences of these genes carrying SNPs associated with 
resistance also carry amino acid substitutions that have been shown to alter response of the channel to IVM binding 
(FENG et al. 2002; FORRESTER et al. 2003) . The non-specific drug transporter Pgp also has SNPs associated with 
IVM resistance. Resistant individual H. contortus express Pgp mRNA, and presumably the protein as well, at elevated 
levels suggesting a functional connection between the sequence change and functional resistance. IVM resistance in H. 
contortus and Onchocerca volvulus is associated with SNPs in isotype-1 beta-tubulin (BLACKHALL 1999; ENG et al. 
2006). Although sequences of the resistant type also carry amino acid substitutions it is not yet known if these amino 
acid substitutions cause an altered response to IVM. 
 We must be careful, despite this apparent success of the use of linkage to identify causes of anthelmintic 
resistance. If the effective recombination rate is low or resistance mutations are recent then variation in the DNA of many 
genes will hitchhike along with the cause of resistance.  
 The mechanisms which create, maintain and ultimately disrupt linkage can produce what might at first seem 
counter intuitive results in sequence surveys. We must keep in mind that the process of mutation and random genetic 
drift is a stochastic, dynamic process. A physically close mutation may be old and have undergone recombination to 
disrupt linkage with resistance. A later mutation, creating a more physically distant SNP being younger may not have had 
sufficient time for recombination to have an effect. On average, on the larger scale of tens or hundreds of kb, it is true 
that more distant SNPs tend to be less tightly associated. On the small scale of a single gene the correlation of distance 
with linkage may not hold. 
 The power of using neutral polymorphism linked with the cause of resistance comes from the large number of 
polymorphic sites in the sequences of parasitic nematodes. Many surveys attest to their high sequence variability 
(GILLEARD; BEECH 2007). When many polymorphisms are screened, the number of distinct sequence types becomes 
increasingly large and the sensitivity of tests for association with resistance becomes greater. Techniques such as 
sequencing cloned PCR products or the use of SSCP can unambiguously identify specific alleles.  
 More recent innovations such as the direct sequencing of PCR product from diploid individuals is very rapid and 
can generate very large sample sizes. Unfortunately this comes at the price of losing the ability to identify alleles, 
allowing the analysis of SNPs only in isolation. In a diploid sequence which is heterozygous for two SNP positions it is 
not possible to say which two of the four possible alleles are present. Homozygotes can show certain sequence 
combinations unambiguously and these can be used to infer the most likely combinations present in the heterozygotes. 
This is done typically by assuming either complete linkage or no linkage at all throughout the sequence (ARDELLI et al. 
2006). One should avoid the circular logic of having made an explicit assumption about linkage and then using the 
deduced allele sequences to estimate linkage. 
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PROSPECTS FOR THE FUTURE 
 Recently there has been some elegant theoretical work on the effects that linkage on the DNA surrounding a 
specific mutation under selective pressure (HERMISSON; PENNINGS 2005; PENNINGS; HERMISSON 2006a; b). In 
this review I have focussed on a single occurrence of resistance, followed by favorable selection under drug pressure. 
This scenario has been termed a hard selective sweep (HERMISSON; PENNINGS 2005). The sweep referred to is the 
fact that SNPs linked with the favored mutation will sweep through the population under the influence of selection and 
replace the standing variability. A hard sweep occurs because only a single resistance allele is swept up in frequency 
and so a single representative replaces the many alleles which existed before. Resistance to pyrimethemine in 
Plasmodium, referred to above, is exactly such a hard sweep (NAIR et al. 2003).  
 If mutations that cause resistance recur, then each time it does so it will be associated with a different pattern of 
SNPs. Rather than a hard sweep where almost all variation is lost in the surrounding DNA we have what has been 
termed a soft sweep (PENNINGS; HERMISSON 2006a). Soft because the different SNPs associated with the different 
resistance mutations allow some variation to persist in the surrounding DNA and the loss of variation is not as severe. 
Recurrent mutation implies a more recent origin of resistance. Consequently there will have been less time for the effect 
of recombination to break down the correlation of linkage with physical distance from the resistance mutation. Although 
not as severe in its removal of variation, the soft sweep will affect a greater fraction of the chromosome (PENNINGS; 
HERMISSON 2006a; b). An example of such a soft selective sweep can again be seen in multidrug resistant 
Plasmodium. Recurrent amplification of the pfmdr1 gene is associated with a partial loss of variation in a 200kb region 
surrounding the pfmdr1 locus (NAIR et al. 2007). 
 The situation is similar when a single resistance mutation occurs, which is very old by the time drug selection is 
first applied. Over time it is possible for the resistance mutation to rise in frequency by random genetic drift. Subsequent 
mutation in the surrounding DNA will generate many distinct sequence types from the original one that carried the 
resistance mutation. Rather than resistance appearing many times, many different patterns of SNPs can appear around 
the resistance mutation. It is clearly important to understand the nature of mutation that creates resistance and to 
determine the history of such sequences over long time periods. 
 Theoretical considerations such as these come just as the era of genomics makes a big impact in the field of 
parasitic nematodes. The H. contortus genome project has close to 109 bp of sequence from a single individual adult 
male. Plans are also underway to sequence the genomes of 10 different parasitic nematodes. Advances in technology 
combined with genome data and a comprehensive understanding of genetic linkage and the characteristics of 
recombination in parasitic nematodes will soon bring in a new era of research in the field of anthelmintic resistance. 
Rather than choosing candidate genes and trying to determine how much each contributes to resistance, hoping to find 
the one gene that has a major effect, we will be able to use forward genetics to determine directly which the most 
important genes are. Beginning with a susceptible isolate we will be able to map changes throughout the genome using 
microsatellite or sequence tagged site variation as resistance develops. In doing so we will be able to focus directly on 
those genes that have the biggest effect on resistance. We will not have to rely on our incomplete knowledge of genes 
involved in any specific physiological drug target. 
 The use of population genetics has had a major impact on the investigation of anthelmintic resistance. I would 
predict that another major change will come with the completion of the genome projects. Research will make use of 
genetic linkage not on the scale of individual genes but over the whole genome bringing in a new era for this field. 
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No Brasil e no mundo os rebanhos são drasticamente acometidos por verminoses, causando diminuição na produção de 
carne e leite e muitas vezes a morte de animais. Além disto, resíduos de produtos químicos na carne e derivados ou no 
leite, oriundos de antibióticos e outras fontes, tem despertado interesse por tratamentos alternativos. As plantas têm 
sido usadas há muitos anos no tratamento de várias enfermidades tanto na saúde humana como animal, onde podemos 
destacar a aplicação de óleos essenciais ou extratos brutos e fracionados principalmente por serem reconhecidos como 
seguros pela FDA. Em todo o mundo, apenas 17% das plantas foram estudadas de alguma maneira quanto ao uso 
medicinal e, na maioria dos casos, sem aprofundamento fitoquímico e farmacológico. Esses dados demonstram o 
enorme potencial das plantas para a descoberta de novos produtos. As formulações em geral são de fundamental 
importância na ação final do produto humano ou veterinário, permitindo uma melhor biodisponibilidade dos compostos 
ativos, pois via de regra a tecnologia farmacêutica possui vasta opção de produtos acabados. Neste sentido, serão 
abordados os principais aspectos tecnológicos para o desenvolvimento de formulações empregando-se extratos e óleos 
essenciais de plantas cuja ação seja primordialmente antiparasitária. Palavras-chaves: plantas medicinais, 
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Today, chemotherapy of nematode infections in livestock mainly relies on three classes of broad-spectrum anthelmintics, 
the benzimidazoles (BZs), imidothiazoles (LEV) and macrocyclic lactones (MLs). From these, the latest class introduced 
to the market were the MLs in 1981 (Chabala et al. 1980). The frequent use of these anthelmintics over many years has 
inevitably led to the development of drug resistance to each class in parasitic nematodes. While reports of anthelmintic 
resistance in cattle nematodes started to accumulate in recent years (Coles et al. 2001, Familton et al. 2001, Mejia et al. 
2003, Anziani et al. 2004, Gasbarre and Smith 2004, Waghorn et al. 2006a), resistance in sheep nematodes is more 
established and continues to increase in prevalence and severity in most sheep farming regions of the world (Coles et al. 
1991, Echevarria et al. 1996, van Wyk et al. 1997, Coles 1998, Jackson and Coop 2000, Love et al. 2003, Kaplan 2004, 
Waghorn et al. 2006b, Traversa et al. 2007). The appearance of multi-drug resistant nematode isolates is threatening 
successful chemotherapy of infected sheep in many countries (Yue et al. 2003, Kaminsky 2003, Besier and Love 2003, 
Wrigley et al. 2006). This has serious consequences and in some cases has even resulted in flock closure (Sargison et 
al. 2005, Blake and Coles 2007). No new anthelmintic class has been introduced to the market within the last 28 years, 
with the exception of the cyclodepsipeptides, which to date are only licensed for use in cats to control nematodes. Besier 
(2007) describes the situation for sheep farmers as “sitting on a hypothetical nematode-control time bomb with a 
shortening fuse”. Clearly, there is an urgent need for new anthelmintics for livestock which are able to overcome 
resistance to the currently available drugs.  
 
Most recently, the amino-acetonitrile derivatives (AADs) were discovered to express anthelmintic activity (Kaminsky et al. 
2008). AADs are a class of low molecular mass compounds bearing different aryloxy and aroyl moieties on an amino-
acetonitrile core (Ducray et al. 2008). They offer a class of novel synthetic compounds with high activity against all 
gastro-intestinal nematodes including resistant isolates (Kaminsky et al. 2008), an essential prerequisite for any potential 
new anthelmintic drug. The evaluation of AADs was pursued applying in vitro assays and efficacy and tolerability studies 
in rodents, sheep and cattle. Amongst various suitable compounds, the AAD 1566 (monepantel) eliminated many tested 
pathogenic nematode species, both at larval and adult stages, at a dose of 2.5 mg/kg bodyweight in sheep and 5.0 
mg/kg bodyweight in cattle. The same doses were sufficient to cure animals infected with resistant or multi-drug resistant 
nematode isolates. These findings, complemented by the good tolerability and low toxicity to mammals, suggest that 
AAD 1566, monepantel, would be a suitable anthelmintic drug development candidate. 
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ALTERNATIVAS FITOTERÁPICAS PARA O CONTROLE DA VERMINOSE OVINA: TESTES DE ECLODIBILIDADE 
IN VITRO E DE TESTES DE EFICÁCIA IN VIVO. 
PHYTOTHERAPEUTIC ALTERNATIVES IN CONTROLING OVINE ENDOPARASITES: IN VITRO HATCHABILITY 
AND LIVE EFFICACY TESTS 
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RESUMO 
A validação científica dos fitoterápicos é uma etapa obrigatória para a utilização correta de plantas medicinais, sendo 
caracterizada pela realização de testes in vitro, que determinam a existência de propriedades farmacológicas nos 
extratos vegetais e pela adequação da dosagem e forma de administração. Neste contexto, selecionou-se tópicos de 
pesquisa que avaliou extratos vegetais para o controle de endoparasitas por intermédio de revisão bibliográfica sobre 
plantas vermicidas, seguindo-se de testes de eclodibilidade in vitro, de avaliação de toxicidade e de testes de eficácia in 
vivo. No levantamento bibliográfico registrou-se 106 espécies antiparasitárias, englobadas em 83 gêneros e 40 famílias. 
Extratos brutos de 30 espécies vegetais foram analisados quanto à capacidade de interferir no desenvolvimento de ovos 
de helmintos. Verificou-se inibição do desenvolvimento larval ou inibição da eclosão de ovos superior a 80% em 13 
extratos testados. Nos testes de eficácia conduzidos em ovinos verificou-se que os extratos de Pterocaulon interruptum 
e de Dicksonia sellowiana determinaram significativa redução na contagem de ovos presentes nas fezes no sétimo dia, 
acentuando- se ainda mais dez dias após os tratamentos.  
Palavras-chave: fitoterapicos, endoparasitas,  extratos vegetais 
 
ABSTRACT 
The scientific validation of phytotherapeutic drugs is a required stage in the correct usage of medicinal plants, being 
characterized by in vitro testing that determines the existance of pharmacological properties in the plant extracts, and by 
adjusting the dosage and form of administration. Within this context, research topics were selected evaluating plant 
extracts that controled endoparasites through a literary review about vermicide plants followed by in vitro hatchability 
tests, toxicity evaluation and live efficiency tests. Based on the literary research, there were 106 antiparasite species 
comprised within 83 genera and 40 families. Raw extracts of 30 plant species were analyzed based on their capacity to 
interfere with the helminth egg development. The larvae development or the egg hatching was inhibited by over 80% in 
13 of the tested extracts. The efficacy trials performed in ovines showed that the Pterocaulon interruptum and Dicksonia 
sellowiana extracts determined a significant reduction in egg count present in feces on the seventh day, and even more 
consistent after 10 days of treatment. 
Key-words: phytotherapics, endoparasites, plant extracts 
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INTRODUÇÃO 

O mercado consumidor tem buscado carnes com qualidades organolépticas melhores e cada vez mais exige 
alimentos isentos, ou com um mínimo de resíduos de produtos químicos. VIEIRA (2004), JACKSON et al. (1992), 
WALLER et al. (1995) e HERD (1996) advertem que os produtos de origem animal podem conter resíduos de 
compostos químicos que foram administrados aos animais, além de serem eliminados com as excreções dos animais, 
contaminando o meio ambiente.  

O rebanho ovino mundial é de cerca de 1,03 bilhão de cabeças (FAO, 2004). No Brasil, segundo dados do IBGE 
(2001) e ANUALPEC (2003) o número é estimado em aproximadamente 14 milhões de cabeças.  

Porém, AMARANTE (2004) afirma que praticamente 100% dos ruminantes domésticos são portadores de pelo 
menos uma espécie de endoparasita. Nos países em desenvolvimento, os parasitas gastrintestinais representam um 
dos fatores mais importantes na diminuição da produtividade dos rebanhos (PRASLICKA, 1995; WALLER et al., 1996). 
Entre os parasitas que infectam pequenos ruminantes estão os chamados trichostrongilídeos. Segundo SOCCOL 
(1999), no Paraná, os ovinos são criados em áreas reduzidas e com grande número de animais por piquetes, criação 
denominada semi-intensiva ou intensiva, o que, conforme AMARANTE (2004), induz ao aumento da contaminação 
ambiental com os estágios de vida livre dos parasitas.  

As perdas causadas por helmintos são determinadas, não somente pelos efeitos agudos da doença, que, em 
muitos casos resultam em morte do animal afetado, mas, principalmente, pelos efeitos de infecções prolongadas que 
levam a um desenvolvimento corporal lento, perda de peso, redução na produção de carne e lã e custos monetários 
para o controle da verminose, incluindo o valor da aquisição do produto anti-helmíntico comercial e da mão-de-obra para 
a aplicação do medicamento. De acordo com SOCCOL (1999), até o final da década de 90, a forma utilizada por 
técnicos e criadores paranaenses para o controle da verminose era basicamente a aplicação sistemática quinzenal ou 
mensal de anti-helmínticos sintéticos.  

Outro fator determinante na problemática da criação de ovinos é a resistência dos parasitas, em especial do H. 
contortus, a vários fármacos (ECHEVARRIA et al., 1996; SOCCOL et al., 1996; SOUZA, 1997).   

Tentativas de minimizar o problema parasitário vêm sendo conduzidas através do controle integrado nas 
pastagens, em práticas como: a rotação de piquetes, o uso de diferentes espécies animais no mesmo piquete, cultivo de 
plantas menos propícias ao desenvolvimento das fases jovens dos parasitas e o horário de pastejo. Segundo SOCCOL 
(1999), outra alternativa para o controle da verminose ovina seria a seleção de animais geneticamente resistentes aos 
parasitas gastrintestinais. WALLER et al. (1995); HERD (1996) e VIEIRA (2004) citam também a identificação de 
fitoterápicos com efeito anti-helmíntico, assim como VIEIRA (2004) também se refere ao uso de homeopatia e de 
controle biológico através de fungos predadores das fases pré-parasitárias.  

No final do século passado, vários autores realizaram estudos científicos buscando a validação laboratorial da 
ação de plantas reconhecidas, popularmente, como medicinais. A validação científica dos fitoterápicos é uma etapa 
obrigatória para a utilização correta de plantas medicinais ou de seus compostos ativos. Esta etapa é caracterizada, 
inicialmente, pela realização de testes in vitro, que permitem reconhecer a existência de propriedades anti-helmínticas 
nos extratos vegetais e, secundariamente, pela caracterização dos compostos ativos presentes nos vegetais. 
Posteriormente procede-se a adequação da dosagem e forma de administração, possibilitando, assim, uma alternativa 
fitoterápica para o controle das parasitoses.  

Neste contexto, selecionou-se tópicos de pesquisa que verificou alternativas fitoterápicas ao uso de produtos 
químicos convencionais para o controle de endoparasitas em ovinos, por intermédio de ampla revisão bibliográfica a 
respeito de plantas possuidoras de atividade anti-helmíntica, seguindo-se de testes de eclodibilidade in vitro, de 
avaliação de toxicidade e de testes de eficácia in vivo. 

Todos os procedimentos descritos a seguir foram aprovados pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade 
Tuiuti do Paraná. 

 
ESPÉCIES VEGETAIS COM ATIVIDADE ANTI-HELMÍNTICA, SEGUNDO LITERATURA CIENTÍFICA 

Inicialmente, para cada espécie vegetal registrada em literatura, buscou-se levantar detalhes relacionados à 
toxicidade, uso popular e comprovação clínica contra as diferentes espécies de parasitas. Estes dados foram 
confrontados com informações relativas à parte vegetal utilizada, de modo a identificar-se o potencial de uso sustentável 
das espécies levantadas. Considerou-se o extrativismo de folhas, flores e frutos como de menor impacto, contrapondo-
se a casca, raíz, caule e planta inteira, assumidos como de maior impacto conforme apresentado em CUNNINGHAM 
(2001).  

Do levantamento bibliográfico sobre plantas com atividade vermicida, foram registradas 106 
espécies, englobadas em 83 gêneros e 40 famílias. As famílias com maior número de espécies citadas 
com atividade contra parasitas foram Asteraceae (17 spp), Fabaceae (15 spp), Lamiaceae (10 spp) e  
Meliaceae (5 spp). Na maior parte das citações indicou-se exclusivamente folhas como parte utilizada 
no preparo de infuso ou outra forma de uso. Frutos e sementes são também citados, porém em menor 
porcentagem, seguindo-se de parte vegetais como cascas, flores, raízes, entre outras.  

 Na maior parte das espécies vegetais referenciou-se ação farmacológica múltipla. Plantas citadas 
exclusivamente como anti-helmínticas representaram 48,1% do universo registrado. Destas, apenas 17,9% eram 
indicadas para tratamento de parasitas encontrados em animais ruminantes, sendo o restante de uso contra diversas 
espécies de parasitas, ou não se especificou contra quais vermes eram eficazes. 

 Das espécies vermífugas identificadas, somente 16,0% apresentaram registro de comprovação clínica 
experimental eficaz. Testes in vitro evidenciaram que algumas plantas foram ineficazes na ação antiparasitária. Estes 
fatos são de extrema importância, pois, somente por meio de testes comprobatórios in vitro ou in vivo, pode-se afirmar a 
atividade farmacológica de um vegetal. Desta forma, plantas ainda não testadas podem estar sendo subutilizadas em 
relação ao seu potencial farmacológico ou, por outro lado, não produzirem a ação desejada, podendo agravar, muitas 
vezes, a doença inicial.   

Em relação ao potencial tóxico das espécies consideradas vermífugas, verificou-se que, 59,4% das plantas 
citadas, tanto de uso popular quanto experimental, apresentavam algum relato de toxicidade.  
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Considerando o conjunto de dados apresentados, percebe-se que algumas espécies são promissoras, 
merecendo desta forma, indicação para avaliações mais detalhadas quanto ao seu potencial anti-helmíntico, tanto in 
vitro quanto clínico.  

 
EFICÁCIA DE EXTRATOS VEGETAIS NA INIBIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DOS OVOS DE 
TRICHOSTRONGILÍDEOS 

O critério para determinação das espécies que seriam testadas in vitro incluiu a disponibilidade e/ou facilidade de 
obtenção destas bem como o impacto ambiental do uso das mesmas. Adicionalmente, tendo-se em vista a ampla 
potencialidade de uso das plantas consideradas medicinais optou-se também pela realização de testes buscando 
atividade anti-helmíntica em plantas que não apresentavam indicação antiparasitária. Entre estas incluiu-se espécies 
que possuíam outra ação medicamentosa conhecida; espécies que apresentavam um excedente de produção que 
pudesse ser aproveitado para obtenção dos extratos e espécies que faziam parte da composição da dieta normal de 
ruminantes, no Nordeste do Brasil, de acordo com DAVET (2005), ou no Cerrado do Brasil (COSTA et al., 2006). 

  Ao todo, foram preparados extratos brutos de 30 espécies vegetais diferentes, porém alguns destes extratos 
sofreram partição, totalizando 35 extratos diferentes.  

Para as análises dos efeitos dos extratos vegetais sobre o desenvolvimento de ovos de helmintos, utilizou-se 
uma versão modificada do teste de eclodibilidade, para determinação de eficácia anti-helmíntica, conforme proposto em 
KRYCHAK-FURTADO et al. (2005). Os dados obtidos representaram a eficácia dos extratos sobre o desenvolvimento 
dos ovos, assim como evidenciaram as diferenças nas proporções entre os extratos testados.  

Neste experimento, as observações realizadas após a exposição por 48 e 72 horas, permitiram identificar 
extratos que, embora pudessem ser efetivos em 48 horas, apenas atrasassem o desenvolvimento dos ovos, assim 
como aqueles que permitissem um desenvolvimento larval em 48 horas, mas impedissem que esta larva nascesse em 
72 horas.  

Verificou-se inibição do desenvolvimento larval ou inibição da eclosão de ovos superior a 80% em 13 extratos 
testados. Destes, cinco se mostraram altamente efetivos, apresentando índices de 100%, ou muito aproximados, na 
inibição de desenvolvimento embrionário, ou seja, interromperam totalmente a evolução natural destes ovos. Em 
relação à inibição da eclosão dos ovos, porém permitindo a evolução embrionária, encontrou-se eficácia de 
aproximadamente 100% para quatro extratos avaliados, tanto em 48 quanto em 72 horas. 

Dos resultados obtidos nesta etapa, D. sellowiana e P. interruptum foram elencadas para os testes de eficácia in 
vivo. Estas plantas foram priorizadas por apresentarem altíssima eficácia antiparasitária, vegetarem naturalmente no sul 
do Brasil e terem possibilidade de produção em maior escala. 

 
TESTES DE TOXICIDADE DE Pterocaulon  interruptum DC 

É sabido que o gênero Pterocaulon (Asteraceae), apresenta diversos grupos químicos ativos, contudo, dados em 
literatura científica, comprovando a segurança quanto ao uso desta planta eram inexistentes. Desta forma, determinou-
se as toxicidades aguda via oral e intraperitoneal e, subaguda via oral, do extrato bruto hidroalcoólico das folhas de P. 
interruptum, usando-se camundongos como animais experimentais. 

Baseando-se nos resultados dos testes de toxicidade, considerou-se que a dosagem de P. interruptum 
administrado por via oral, em dose única, seria de 1000 mg/kg. Dosagens acima de 500 mg/kg, via intraperitoneal, em 
dose única ou via oral, durante 14 dias, podem ser passíveis de determinar óbito dos animais tratados. 

 
TESTES CLÍNICOS DE EFICÁCIA ANTIPARASITÁRIA DE Pterocaulon interruptum DC 

Uma vez que P. interruptum se mostrou, em todas as etapas anteriores, bastante favorável ao uso como anti-
helmíntico, foram conduzidos os testes de eficácia in vivo. Produziu-se o extrato bruto etanólico de P. interruptum e 
administrou-se por três dias consecutivos, via oral (T1) para ovinos parasitados naturalmente por trichostrongilídeos. 
Como comparativo, utilizou-se grupos com água destilada (T2), etanol (T3) ambos administrados via oral por três dias 
consecutivos. Nitroxinil 34% via subcutânea, em dose única (T4), nitroxinil 34% associado a moxidectina 1% via 
subcutânea, em dose única (T5) e cloridrato de levamisol 5% via oral, em dose única (T6). As fezes foram colhidas nos 
dias um, sete e dez e avaliadas por contagem de ovos por grama de fezes. O desempenho de cada um dos tratamentos 
foi avaliado por meio de diagrama de pontos, em relação ao seu poder inibitório nos três períodos analisados, 
associando-se ainda a porcentagem de redução de ovos.  

O extrato de P. interruptum determinou favorável redução na contagem de ovos presentes nas fezes no sétimo 
dia. Sendo que entre sete e dez dias a redução parasitária se acentuou grandemente. Os animais submetidos aos 
controles químicos convencionais (T4, T5 e T6) apresentaram redução expressiva no número de ovos presentes nas 
fezes em sete dias, porém manifestaram leve aumento de ovos entre o sétimo e o décimo dia. Estatisticamente, a 
análise de variância não demonstrou diferenças significativas entre os seis tratamentos realizados nos animais.  

Num contexto global, a administração de extrato de P. interruptum poderia ser uma alternativa para o controle de 
helmintos gastrintestinais de ovinos, pois apresenta atividade contra helmintos gastrintestinais de ruminantes, pode ser 
cultivada na propriedade, tem baixo impacto ambiental e não gerar resíduos químicos industriais. 

  
TESTES CLÍNICOS DE EFICÁCIA ANTIPARASITÁRIA DE Dicksonia sellowiana (Presl) Hook 

Dicksonia sellowiana (Presl) Hook, vulgarmente conhecida como xaxim, é uma espécie arborescente pertencente 
à família Dicksoniaceae. Dada a sua potencialidade química, os resultados satisfatórios in vitro como antiparasitário e a 
baixa toxicidade registrada em literatura, realizou-se pesquisa exploratória quanto à eficácia da planta utilizando-se 
ovinos parasitados naturalmente por trichostrongilídeos. Os protocolos de tratamento foram: (T1) Extrato bruto etanólico 
de D. sellowiana; (T2) Extrato seco padronizado de D. sellowiana, 500 mg/kg; (T3) Extrato seco padronizado de D. 
sellowiana, 5000 mg/kg; (T4) Água destilada; (T5) Etanol 12,5%; (T6) Carboximetilcelulose (CMC), para os grupos acima 
os tratamentos foram conduzidos por três dias consecutivos, com administração via oral. Como controle químico 
utilizou-se (T7) Nitroxinil 34%, dose única, via subcutânea; (T8) Nitroxinil 34% associado a Moxidectina 1%, dose única, 
via subcutânea e (T9) Cloridrato de levamisol 5%, dose única, via oral. As fezes foram colhidas nos dias um, sete e dez 
e avaliadas por contagem de ovos por grama de fezes. O desempenho de cada um dos tratamentos foi avaliado por 
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meio de diagrama de pontos, em relação ao seu poder inibitório nos três períodos analisados, associando-se ainda a 
porcentagem de redução de ovos. 

No sétimo dia de tratamento observou-se que a redução do número de ovos nas fezes, para os tratamentos T3 e 
T7 era semelhante estatisticamente. Em 10 dias o grupo T3 se mostrou estatisticamente superior ao T7.  

Os tratamentos T1 e T2 não apresentaram efeito positivo na redução da contagem de ovos, em sete dias após o 
tratamento. No décimo dia ambos ocasionaram discreta redução na contagem de ovos nas fezes.  

 Os resultados obtidos nos diferentes tratamentos com extrato de D. sellowiana demonstram que a planta 
apresenta uma atividade antiparasitária importante. Estudos estão sendo conduzidos, tomando por base os dados já 
descritos, para se determinar a dosagem correta, a fração ativa anti-helmíntica e a toxicidade para ovinos. 
Paralelamente, estudos e ações que promovam a conservação e uso sustentável de D. sellowiana são imprescindíveis 
para possibilitar sua utilização comercial.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa científica permite confirmar o potencial farmacológico de vegetais promissores contra as mais 
diversas enfermidades, tanto as que acometem o homem, quanto aquelas que atingem os animais, incrementando-se a 
documentação etnomedicinal.  

Ao promover-se o uso de vegetais nativos para a resolução de doenças, cria-se uma demanda quanto à 
produção da planta, gerando oferta de emprego nas zonas rurais, fortalecendo os programas de conservação e de uso 
sustentável das florestas tropicais e, paralelamente, reduz-se o uso de anti-helmínticos convencionais e os custos com 
aquisição dos mesmos, além de possibilitar o aporte de recursos, seja por comercialização da matéria-prima vegetal, 
ou, por aumento do valor agregado nos produtos de origem animal, isentos de resíduos químicos, considerados 
orgânicos. 
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O PAPEL DO MÉDICO VETERINÁRIO NA PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO E INFECÇÃO DA TOXOCARÍASE 
THE ROLE OF PRACTICING VETERINARIAN IN PREVENTING TRANSMISSION AND INFECTION OF 
TOXOCARIASIS 

VAMILTON ALVARES SANTARÉM ∗∗∗∗ 

ABSTRACT 
Toxocariasis is a parasitic disease caused by nematoda Toxocara canis and T. cati that infect the small intestine of dogs 
and cats, respectively. The prevalence is higher in puppies and kittens than in adults. Toxocariasis is an important 
zoonosis and might cause lesions in organs of human beings due to the erratic migration of Toxocara spp larvae. 
Humans become infected especially by ingesting embryonated eggs from soil.  The ingesting of raw vegetables, larvae 
from undercooked of paratenic hosts, and the contact of dogs and cats that have viable eggs in hair coats have been 
described as others ways of transmission of toxocariasis to the man. The control of disease in dogs populations as well 
in cats is based on treatment of neonates animals, in order to eliminate the larvae transmitted by transplacentary 
(puppies) and transmammary (puppies and kittens) ways. The purpose of the review is to discuss the factors that 
substantiate the prophylaxis of transmission and infection of toxocaraisis as in pets as in human beings, emphasizing the 
role of veterinarians in control of the zoonosis. 
Key- words: Toxocariasis, control and prophylactic measures, zoonosis 
 
RESUMO 
A toxocaríase é uma enfermidade parasitária que ocorre pela infecção dos nematódeos Toxocara canis e T. cati no 
intestino delgado de cães e gatos, respectivamente. A prevalência da doença se dá principalmente em filhotes. A 
toxocaríase é importante zoonose e pode ocasionar no homem distúrbios em diversos órgãos devido à migração 
errática de larvas de Toxocara spp. A principal via de transmissão desses parasitos ao homem se dá pela ingestão de 
ovos larvados presentes em solo contaminado. A ingestão de carne crua de hospedeiros paratênicos, verduras 
contaminadas e a presença de cães e gatos que possuem ovos viáveis do parasito no pêlo são apontadas como vias de 
transmissão da toxocaríase ao homem. O controle da doença tanto na população humana quanto na animal é 
fundamentada no tratamento de filhotes para eliminar as larvas transmitidas via transplacentária (cão) e transmamária 
(cão e gato). A proposta da presente revisão é o de abordar os aspectos que fundamentam a profilaxia da transmissão e 
infecção da toxocaríase nos animais de companhia e no homem, destacando o papel do médico veterinário no controle 
da zoonose.  
Palavras-chave: Toxocaríase, controle e profilaxia, zoonose 
 
INTRODUÇÃO 

A toxocaríase é uma doença ocasionada pela infecção de cães e gatos pelos nematódeos Toxocara canis e T. 
cati, respectivamente, que completam o seu ciclo biológico no intestino delgado desses animais (BARRIGA, 1991). 

A enfermidade é importante zoonose em nações em desenvolvimento, sendo considerada como a mais 
prevalente helmintíase humana em países industrializados (MAGNAVAL et al., 2001). Apesar disso, a doença tem sido 
negligenciada como problema de saúde pública (ALTCHEH et al., 2003) e sua prevalência em humanos subestimada 
(ALDERETE et al., 2003). A infecção no homem pode ser assintomática, mas pode gerar graves distúrbios, levando o 
paciente à morte (WOODRUFF, 1975).  

Barriga (1988) preconizou recomendações básicas para reduzir a transmissão dos agentes de toxocaríase, que 
vêm sendo adotadas pela Organização Mundial de Saúde: eliminação dos parasitos nos animais infectados; prevenção 
da contaminação ambiental por fezes de cães; controle da população canina; e, educação do público sobre o potencial 
zoonótico desses nematódeos. 

Contudo, pesquisadores têm demonstrado que médicos veterinários vêm adotando medidas inadequadas para 
prevenção da infecção nos animais e no homem, em decorrência, principalmente, da falta de informações sobre o 
potencial zoonótico e sobre esquemas de tratamento adequados nos animais (KORNBLATT; SCHANTZ, 1980; 
HARVEY et al., 1991; SANTARÉM; RODENAS, 1994; STULL et al., 2007). 

No presente estudo de revisão, objetiva-se abordar os aspectos que fundamentam a profilaxia da transmissão e 
infecção da toxocaríase nos animais de companhia e no homem. 

 
CICLO BIOLÓGICO 

Toxocara. canis e T. cati são nematódeos com aproximadamente 4 a 18 cm de comprimento, cujos principais 
hospedeiros definitivos são, respectivamente, o cão e o gato. Esses parasitos pertencem ao filo Nemathelmintes, classe 
Nematoda, ordem Ascaroidea, família Ascaridae e subfamília Ascarinae (FOREYT, 2005). 

Quando adulta, a fêmea de Toxocara é capaz de produzir até 200.000 ovos por dia (BARRIGA, 1991). Esses 
ovos são eliminados pelas fezes, e sob condições ambientais adequadas de temperatura e umidade, em duas a cinco 
semanas, dão origem a uma larva infectante, de segundo (SCHANTZ, 1989) ou terceiro estágio (MAGNAVAL et al., 
1991). 

Os ovos larvados, ao serem ingeridos, sofrem ação de suco gástrico. As larvas eclodem no intestino delgado, 
atravessam a parede intestinal, seguindo pela veia porta ou vasos linfáticos até o fígado, coração e então para os 
pulmões. Nos pulmões, as larvas rompem os bronquíolos, alcançando a traquéia, quando são deglutidas e retornam ao 
intestino delgado, onde se desenvolvem até a sua forma adulta, dando início à produção de ovos após 21 dias da 
infecção (BARRIGA, 1991). 

Os animais a partir dos quatro meses são capazes de montar uma resposta imunológica contra o parasito. Dessa 
forma, as larvas que passam pelos pulmões retornam ao coração, migram para os tecidos, onde permanecem em 
estado de hipobiose em tecidos ou órgãos, especialmente fígado e cérebro (GLICKMAN et al., 1978). 
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Cães e gatos também podem ingerir as larvas infectantes em hipobiose dos tecidos de hospedeiros paratênicos, 
como roedores, aves e ruminantes. Nestes animais, após ingestão dos ovos larvados, ocorre a migração somática e as 
larvas permanecem em hipobiose sem concluir o ciclo (NIEC, 1980). 

Em animais adultos a prevalência de T. canis é baixa, uma vez que as larvas migram e permanecem em 
hipobiose. Entretanto, em casos em que há comprometimento na resposta imune nesses animas, o ciclo hepato-
traqueal se completa e as larvas chegam à sua forma adulta, após 21 dias da infecção (BARRIGA, 1988). 

Por outro lado, filhotes são a principal fonte de contaminação ambiental por ovos de Toxocara. Segundo Barriga 
(1991), 99,4% dos cães neonatos são infectados por T. canis, devido à transmissão de larvas das cadelas para seus 
filhotes pela via transplacentária. As larvas em hipobiose são ativadas, provavelmente, por alterações hormonais no 
terço final de gestação, e alcançam o fígado dos fetos através da placenta, que migram até os pulmões onde 
permanecem até o nascimento do filhote, quando migram para o intestino delgado e passam a produzir ovos após 14 
dias. As larvas podem alcançar ainda as glândulas mamárias e serem transmitidas pela via lactogênica, tanto em cães 
como em gatos. Esse tipo de infecção se dá desde a ingestão do colostro até 45 dias da lactação, com pico máximo na 
segunda semana. Nesse caso, a presença de ovos nas fezes dos filhotes se dá duas semanas após a ingestão da larva 
pelo leite. 

As cadelas em puerpério são capazes de se infectar pela ingestão de larvas L5 (parasitos adultos) contidas em 
vômito e ovos nas fezes dos filhotes, durante a higienização da ninhada (NUNES, 1995). 

 
TOXOCARÍASE CANINA E FELINA 

Geralmente, as infecções nos animais são brandas, mas as altas infecções podem levar à morte (BARRIGA, 
1991). Os sinais clínicos nos filhotes podem variar de acordo com as condições de higiene, higidez e carga infectante. O 
parasito compete por alimentos com seu hospedeiro definitivo, o que resulta em quadros de diarréia, flatulência, 
distensão abdominal, desidratação e retardo no desenvolvimento do animal. A diminuição de aminoácidos pelo filhote 
pode ocasionar distúrbios neurológicos como convulsões. O processo de migração das larvas no hospedeiro ocasiona 
leucocitose por eosinofilia (HAYDEN; KRUININGEN, 1975), e mesmo a quadros de tosse e de pneumonia quando 
atingem os pulmões (NIEC, 1980; FOREYT, 2005). 

DEGOUY et al. (2001) apontam que a prevalência em cães adultos de países industrializados varia de 7,0% a 
52,0% e em filhotes é de 49% . Nos países em desenvolvimento, estas taxas são bem mais elevadas. 

 
TOXOCARÍASE HUMANA 

Os seres humanos se comportam como hospedeiros paratênicos de Toxocara. Ao eclodirem, as larvas 
atravessam a parede do intestino delgado, ganham a circulação pela via hepática, migram por via somática para órgãos 
como fígado, pulmão e cérebro, ocasionando a toxocaríase visceral (larva migrans visceral), ou para os olhos, gerando 
a forma ocular, conhecida como larva migrans ocular (MAGNAVAL et al., 2001). 

As infecções no ser humano podem ser assintomáticas, com sintomas variados ou podem ter evolução fatal. A 
grande variabilidade de manifestações clínicas relaciona-se com a carga parasitária, a freqüência de infecção, a 
distribuição das larvas nos tecidos e a intensidade da resposta inflamatória do indivíduo (SCHANTZ, 1989). 

A toxocaríase visceral geralmente é acompanhada por eosinofilia (AFSHARA et al., 2007) e pode gerar distúrbios 
hepáticos (ALTCHEH et al., 2003), respiratórios (ALDERETE et al., 2003; FERREIRA et al., 2007) e neurológicos 
(MOREIRA-SILVA et al., 2004; KAZEK et al., 2006), além de miocardite (ABE et al., 2002), urticária (ALTCHEH et al., 
2003) e pancreatite (D’ONOFRIO et al., 2006). Os processos oftálmicos podem levar à cegueira,estrabismo (ALTCHEH 
et al., 2003) ou uveíte (AZAR et al., 2004). 

Solo de parques e praças representa a principal via de transmissão de Toxocara spp aos seres humanos, 
especialmente de crianças, por serem locais onde cães e gatos eliminam as fezes contendo ovos desses parasitos. Os 
ovos podem permanecer viáveis durante meses a depender das condições climáticas (SCHANTZ, 1989). 

No Brasil, estudos revelam importante contaminação de áreas públicas de lazer por ovos de Toxocara spp, 
variando de 17,5%, em Botucatu, São Paulo (SANTARÉM et al., 1998) a 91,7%, em Santa Maria, Rio Grande do Sul 
(CORRÊA et al., 1995). Em inquéritos soroepidemiológicos a taxa de anticorpos anti-Toxocara na população humana 
variou de 12,1%, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco (COÊLHO et al., 2005) a 54,8%, na capital de São Paulo 
(FIGUEIREDO et al., 2005). 

Vários fatores de risco têm sido associados à toxocaríase humana. Teixeira et al. (2006) sugerem que a 
presença de cães e gatos é o principal fator de risco de infecção humana, que contaminam o ambiente com ovos de 
Toxocara spp. A presença de ovos viáveis de T. canis em pêlo de cães foi observada em estudos recentes, mostrando 
mais uma vez a importância do tratamento anti-helmíntico adequado dos animais de companhia (AYDENIZÖZ-
ÖZKAYHAN et al., 2008; RODDIE et al., 2008). 

A ingestão de carne crua ou mal cozida de hospedeiros paratênicos, como coelho (STÜRCHLER et al., 1990), 
ovino (SALEM; SCHANTZ, 1992), suíno (FAN et al., 2004), frango (MORIMATSU, 2006), pato (HOFFMENTER et al., 
2007) e bovino (YOSHIKAWA et al., 2008) tem sido associada com a toxocaríase humana. 

Maffrand et al. (2006) relataram um caso de toxocaríase ocular em um recém-nascido prematuro, com retinopatia 
e eosinofilia, verificando a possibilidade de transmissão vertical de Toxocara spp no ser humano. 
 
 
 
CONTROLE E PROFILAXIA DA INFECÇÃO POR Toxocara spp 

Com base na biologia do parasito (BARRIGA, 1988), o Centro de Controle de Doenças (CDC, 2008) preconiza o 
tratamento anti-helmíntico dos filhotes, para evitar que as larvas do nematódeo cheguem à sua forma adulta. Para os 
cães, a primeira dose deve ser administrada na segunda semana de vida, para eliminar as larvas transmitidas pela via 
transplacentária. Recomenda-se que a cadela seja tratada juntamente com os filhotes pelo menos na primeira dose. As 
próximas doses devem ser instituídas na quarta, sexta e oitava semanas, para eliminação da infecção transmamária. 

Para os gatos, como não ocorre transmissão transplacentária, a recomendação é que o tratamento seja 
realizado na terceira, quinta e sétima semanas de idade, para eliminação de larvas transmitidas pelo leite ou pela 
ingestão de hospedeiros paratênicos. 
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O fármaco de eleição para o controle e tratamento dos animais é o fembendazol (20 mg/kg), devido à sua alta 
margem de segurança (SANTARÉM et al., 2008). Em adultos, a doença é rara e está geralmente associada a fator 
debilitante. A dose do anti-helmíntico é de 50,0 mg/kg. Outros princípios ativos, como pamoato de pirantel (5,0 mg/kg) e 
nitroscanato (50,0 mg/kg) podem ser empregados (NUNES, 1995). 

Outras recomendações para prevenir a toxocaríase seriam o controle da população canina e a educação do 
público sobre o potencial zoonótico desses nematódeos (BARRIGA, 1988). A limitação do acesso de animais áreas de 
lazer deve ser outra medida empregada. A alta resistência dos ovos no ambiente e a dificuldade de desinfecção ou 
renovação das áreas justificam esta medida (NUNES, 1995). 

 Medidas de higiene, como lavagem das mãos antes de qualquer refeição e de hortaliças e vegetais devem ser 
adotadas (MAGNAVAL et al., 2001). Em países como o Japão, onde a maior prevalência em humanos se dá em 
adultos, o hábito da ingestão de carne crua pode ser o principal fator de risco. Dessa forma, o cozimento total da carne 
é outra medida importante na profilaxia da doença (MORIMATSU et al., 2006). 

 
O PAPEL DO MÉDICO VETERINÁRIO NO CONTROLE  E PREVENÇÃO DA TOXOCARÍASE 

O Médico Veterinário exerce papel fundamental em saúde pública. Esse profissional possui treinamento 
específico e tem contato direto com um elevado número de proprietários de animais de companhia, sendo grande 
difusor de medidas de tratamento dos cães e de profilaxia para as populações humana e animal (GRANT, OLSEN, 
1999). Contudo, pesquisadores têm demonstrado que as recomendações dos profissionais para profilaxia da 
toxocaríase são inadequadas, em decorrência, principalmente, da falta de informações sobre o potencial zoonótico de 
Toxocara spp e do conhecimento do ciclo biológico do parasito para adoção de tratamentos adequados. 

No início dos anos 90, nos Estados Unidos (HARVEY et al., 1991), e no Canadá, em 2007 (STULL et al., 2007), 
foram realizados inquéritos para avaliar a percepção de veterinários sobre o esquema de tratamento anti-helmíntico em 
filhotes. Apenas 16% e 13,2% dos profissionais, respectivamente, recomendavam a primeira dose aos animais com 
menos de três semanas. No oeste paulista, esse índice foi de 40,7% (SANTARÉM, RODENAS, 2004).  

 
CONCLUSÃO 

 A toxocaríase é um importante problema de saúde pública. O Médico Veterinário exerce papel fundamental na 
indicação de tratamentos profiláticos em filhotes e na informação aos proprietários sobre a doença e sobre as medidas 
de higiene necessárias para reduzir os riscos de infecção humana. 
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FATORES QUE INTERFEREM NO CONTROLE DAS HELMINTOSES DE BOVINOS 

WALTER DOS SANTOS LIMA14 

 
RESUMO 
O controle de forma econômica das helmintoses gastrintestinais dos bovinos é possível, mesmo na presença de um 
baixo nível de infecção, o que é inevitável na criação de bovinos a pasto. Assim,  deve-se ter como meta reduzir os 
níveis de contaminação das pastagens para assegurar que a população parasitaria não exceda níveis compatíveis com 
o retorno da atividade. Para alcançar estes objetivos é necessário o conhecimento da epidemiologia que estuda os 
vários fatores que influenciam no número de parasitas dentro do hospedeiro e dos seus estádios de vida livre no meio 
ambiente. È fundamental o conhecimento do agente, do seu ciclo biológico, da dinâmica da infecção nos animais, da 
variação estacional das larvas nas pastagens, das variações climáticas da região e de fatores do hospedeiro como, 
idade, estado fisiológico, raça, espécies de helminto, manejo dos animais, numero de animais por hectare, época do 
nascimento, desmame, imunidade e fisiopatologia dos parasitos. Alem disso da existência de resistência dos parasitos a 
anti-helmínticos, que  são fatores que podem influenciar na população de parasitos no hospedeiro e nas pastagens. 
Palavras-chave: Bovinos, helmintos gastrintestinais, controle. 
 
ABSTRACT 
The control of gastrointestinal helminthes of the cattle in economical way is possible, even in the presence of a low 
infection level, what is inevitable. In this way, a goal is the reduction of pasture contamination levels to assure that the 
parasite population doesn't exceed compatible levels with the return of the activity. To reach these objectives it is inside 
necessary a detailed knowledge of parasite epidemiology as the several factors that influence the parasite burden in 
cattle and free stages in the soil. Is also necessary knowledge of parasite life cycle, the dynamics of the host infection, 
availability of infective larvae on pasture and factors related to seasonality. Is important the knowledge of characteristics 
of the host age, physiologic state, cattle breeds, parasites levels, feeding and management, number of animals per 
hectare, time of the birth and wean, immunity, and physiopathology of the parasites. Furthermore is necessary to 
consider the anthelmintic resistance that can influence the parasite burden in cattle and the availability of larvae on 
pasture. 
Key-words: Cattle, Gastrointestinal Helminthes ,  Control 
 
INTRODUÇÃO 
 A pecuária brasileira vive atualmente um período de otimismo devido ao aumento da exportação de carne e às 
boas perspectivas do setor. Um número cada vez maior de pecuaristas brasileiros tem procurado adequar-se ao 
mercado, praticando um gerenciamento profissional, investindo em nutrição, melhoria genética e sanidade dos animais, 
o que tem refletido diretamente no aumento da produtividade do rebanho e incremento da produção de leite e carne. 
Para atender a esta demanda, tem se observado uma exploração mais intensiva, com aumento do número de animais 
por hectare. Como conseqüência aumentam os problemas sanitários, dentre eles as parasitoses, causadas por 
hemoparasitos, ectoparasitos e helmintos gastrintestinais e pulmonares. No Brasil, nos animais mantidos a pasto é 
comum a ocorrência simultânea desses parasitos, o que torna difícil avaliar os efeitos deletérios de uma infecção única. 
 Em função das condições climáticas brasileiras, a maioria dos bovinos encontra-se parasitados durante todo o ano por 
helmintos gastrintestinais. A erradicação desses parasitos é praticamente impossível, sobretudo devido à sua 
capacidade de multiplicação e adaptação ao meio ambiente. Esses parasitos são sócios indesejáveis, permanentes do 
criador e pelo fato de não provocarem grande mortalidade ou doença aguda, vão paulatinamente, minando a economia 
do pecuarista. 
 
Helmintoses gastrintestinais e pulmonares 
 As helmintoses ou verminoses representam um grupo de doenças infecciosas causadas por várias espécies de 
helmintos ou vermes, que afetam clinicamente, sobretudo animais jovens. Podem ser classificadas em: helmintose 
pulmonar ou broncopneumonia verminótica e helmintose gastrintestinal. 
 A helmintose pulmonar é comum em algumas regiões, e caracteriza-se por tosse, corrimento nasal, respiração 
ofegante e taquicardia. 
 A helmintose gastrintestinal é muito freqüente em todos os sistemas de criação de bovinos. Normalmente, todos 
animais criados a pasto estão ou já estiveram parasitados por uma ou mais espécies de helmintos. 
 Na região sudeste, estima-se que o índice de mortalidade provocado pelas helmintoses em bezerros esteja 
entre 5 e 10%, principalmente, em rebanho leiteiro. Apesar da alta prevalência das verminoses, a maioria dos animais 
apresenta uma infecção subclínica, cujos efeitos passam despercebidos para a grande parte dos técnicos e criadores. O 
animal, aparentemente saudável, não atinge seu potencial máximo de produtividade, ocasionando perdas de peso e 
aumentando o período de abate em até um ano. Geralmente, os sintomas tornam-se aparentes quando fatores como 
escassez de alimentos (principalmente no período da seca, quando ocorre diminuição da quantidade e qualidade das 
pastagens), desmame, alta lotação das pastagens e infecções concomitantes se integra, levando a um quadro clínico 
caracterizado por abdômen distendido, diarréia, mucosas pálidas e edema submandibular.  
 
Principais helmintos encontrados em bovinos no Brasil 
No quadro abaixo, estão relacionados os principais helmintos encontrados nos bovinos do Brasil. A prevalência destas 
infecções varia segundo a região, devido a fatores como clima, idade, raça, tipo de exploração (leite, corte ou misto), 
manejo, pastagens, tipo de criação (intensiva ou extensiva) e épocas do ano.  
 
 

                                                
14Departamento de Parasitologia, Instituto de Ciências Biológicas. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627, Caixa Posta: 486. Campus Pampulha. CEP: 31270-910. Belo Horizonte, MG, 
Brasil. – Wlima@icb-ufmg.br 
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Classe/Ordem Nome Científico Localização Distribuição Geográfica 
Trematoda 
Prosostomata 
 
 
 

 
Schistosoma mansoni 
Eurytrema coelomaticum 
Fasciola hepatica 
Paramphistomum spp. 
Balanorchis anastroplus 

 
Sistema circulatório 
Ductos pancreáticos 
Ductos biliares 
Rúmen 
Rúmen 

 
PE, MG 
MS, MG, PR, RS, RJ, SC, SP 
RS, PR, SP, RJ, SC, MG 
RS 
MT, MS, RS 

Cestoda 
Cyclophillidea 

 
Moniezia benedeni 
Moniezia expansa 
Cystucercus tennuicollis 
Cysticercus bovis 
Cisto hidático 

 
Intestino Delgado 
Intestino Delgado 
Fígado e Mesentério 
Músculos e Vísceras 
Fígado e Pulmões 

 
BA, GO, MA, MT, MS, MG, PR, PI, RS, RJ, SP, PE 
BA, GO, MA, MT, MS, MG, PR, PI, RS, RJ, SP, PE 
BA, MG, PE, RS 
DF, MT, MS, MG, PR, PE, PI, RS, RJ, SC, SP 
BA, MT, MS, MG, SP, SC, PR, PE, RS, RJ 

Nematoda 
Rhabdiasidea 

 
Rhabditis spp. 
Tricephalobus oticola 
Micronema spp. 

 
Conduto Auditivo 
Conduto Auditivo 
Conduto Auditivo 

 
MG, DF 
DF 
MG, DF 

Strongylidea Mammonogammus laryngeus 
Gongylonema pulchrum 
Haemonchus contortus 
 
Haemonchus placei 
Haemonchus similis 
 
Ostertagia circuncincta 
Ostertagia lyrata 
Ostertagia ostertagi 
Trichostrongylus axei 
Agriostomum wryburgi 
Bunostomum phlebotomum 
Cooperia curticei 
Cooperia macmasteri 
Cooperia oncophora 
Cooperia pectinata 
Cooperia punctata 
Cooperia spatulata 
Gaigeria pachycelis 
Nematodirus spatigher 

Laringe 
 
Esôfago 
Abomaso 
 
Abomaso 
Abomaso 
 
Abomaso 
Abomaso 
Abomaso 
Abomaso 
Intestino Delgado 
Intestino Delgado 
Intestino Delgado 
Intestino Delgado 
Intestino Delgado 
Intestino Delgado 
Intestino Delgado 
Intestino Delgado 
Intestino Delgado 
Intestino Delgado 
Intestino Delgado 
Intestino Delgado 
Intestino Delgado 
Intestino Delgado 
Intestino Delgado 
 

BA, MT, RJ, RS, MS, MG, PA, PR, PE 
 
RS 
BA, CE, DF, GO, MA, MS, MT, MG, PA, PR, PE, PI, 
RS, RJ, SC, SP 
RS, RJ, MG 
BA, CE, DF, GO, MT, MS, SP, SC, RO, RJ, RS, MG, 
PA, PR, PI, RN 
MA, MG, RS, SC 
RS, RJ, SC,MG 
RS, RJ, SC, MG 
BA, CE, GO, MA, SP, SC, MS, MT, MG, PA, PI, RS, 
RJ, RO, RN 
BA, DF, GO, MS, MG, RS, RJ, NR, SP 
BA, DF, GO, MA, MG, MS, MT, RJ, RN, RO, SC, SP 
BA, MA, PA, PI, RS, RJ, RO, SC, SP 
RS, SC 
DF, GO, MG, RS, SC 
BA, CE, DF, GO, MT, MS, MG, PA, PI, RS, RN, RJ, 
RO, SP 
 MG,MS, PA, PI, PR, RN, RS, RJ, RO, SC, SP 
MG, RJ, SC, SP 
DF, GO, MG, RS, SC, BA, CE, MT, MS, PA, PI, RS, RJ 
BA, CE, DF, GO, MT, MS, MG, PA, PI, RS, RN,SP 
MG, MS, PA, PI, PR, RN, RS, RJ, RO, SC, SP 
MG, RJ, SC, SP 
SP, RS, RJ, SC, MG 

Trichuridea Capillaria bovis Intestino Delgado CE, MG, PA, RS 
Ascarididea Toxocara vitulorum Intestino Delgado BA, CE, MA, MG, MS, MT, PE, PR, RS, PI, PA, RJ 
Rhabdiasidea Strongyloides papillosus Intestino Delgado BA, DF, GO, MS, MT, MG, PA, PI, RN, RS, RJ, SC, 

SP, CE 
Strongylidea Oesophagostomum radiatum Intestino Grosso BA, CE, DF, SP, SC, RO, RN, RJ, RS, GO, MA, MS, 

MT, MG, PA, PR, PE, PI 
Trichuridea Trichuris discolor Intestino Grosso BA, DF, GO, MT, MS, MG, PA, PI, RS, RJ, SP, RN, 

RO, SC 
Strongylidea Dictyocaulus viviparus Brônquios BA, DF, GO, SP, SC, RJ, RS, PI, PE, PR, PA, MG, 

MA, MT, MS 
Fillariidea Setaria cervi 

Onchocerca gutturosa 
Cavidade Peritoneal 
Ligamento Cervical 

BA, CE, DF, RJ, RS, GO, MT, MS, MG, PA, PE, PI 
MS, PA, MG, SP 

 
Fatores que interferem no controle 

O controle de forma econômica das helmintoses gastrintestinais dos bovinos é possível, mesmo na presença de 
um baixo nível de infecção, o que é inevitável na criação de bovinos a pasto. Assim,  deve-se ter como meta reduzir os 
níveis de contaminação das pastagens para assegurar que a população parasitaria não exceda níveis compatíveis com 
o retorno da atividade. Para alcançar estes objetivos é necessário o conhecimento da epidemiologia que estuda os 
vários fatores que influenciam no número de parasitas dentro do hospedeiro e dos seus estádios de vida livre no meio 
ambiente. È fundamental o conhecimento do agente, do seu ciclo biológico, da dinâmica da infecção nos animais, da 
variação estacional das larvas nas pastagens, das variações climáticas da região e de fatores do hospedeiro como, 
idade, estado fisiológico, raça, espécies de helminto, manejo dos animais , numero de animais por hectare , época do 
nascimento e desmame, imunidade, e fisiopatologia dos parasitos. Alem disso da existência de resistência dos parasitos 
a anti-helmínticos, que são fatores que podem influenciar na população de parasitos no hospedeiro e nas pastagens.  
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Ciclo biológico dos principais helmintos de bovinos 
Será descrito o ciclo biológico dos nematóides estrongilídeos, por serem os helmintos de maior  prevalência e a 

maioria apresentar semelhanças entre si, apesar dos gêneros terem suas particularidades  
As fêmeas dos parasitos realizam, diariamente, no tubo digestivo dos bovinos, a postura de centenas de ovos 

que atingem o meio exterior junto com as fezes.  Em condições ideais  de umidade e temperatura  (20-30ºC) origina-se 
dentro do ovo uma larva de primeiro estádio (L1), que eclode e se desenvolve no bolo fecal até larva de terceiro estádio 
(L3) . A L3 migra do bolo fecal para a pastagem adjacente, onde são ingeridas pelos bovinos. a L3 penetra na parede do 
abomaso ou intestino, ou permanece entre as vilosidades onde realiza  duas mudas e transforma-se em vermes 
adultos. As fêmeas iniciam a postura, dependendo do gênero e da imunidade do hospedeiro, 3 a 4 semanas após a 
ingestão da L3. 

 
Larvas nas pastagens 

O tipo de solo, de pastagem, a temperatura, a umidade, a oxigenação e a ocorrência de predadores no 
ambiente, influenciam diretamente a disponibilidade de L3 nas pastagens. O micro clima formado dentro do bolo fecal é 
a fonte de larvas para contaminação das pastagens. A umidade do bolo fecal recém eliminado (75 - 85%), permite a 
ocorrência e o desenvolvimento embrionário dos ovos de nematóides, durante todo o ano, mesmo nas épocas que não 
ocorre precipitação pluvial. 

As L3 migram do bolo fecal para as pastagens, principalmente na parte da manhã e no final da tarde, quando a 
intensidade de luz é menor. As L3 não migram todas ao mesmo tempo e sim em forma de onda e esta migração está 
diretamente relacionada à umidade (chuvas, orvalho). No período da seca, a maioria das L3 fica no bolo fecal ou 
próximo a ele, na base das plantas. No período das chuvas as L3 podem migrar em torno de 90cm do bolo fecal. A 
maioria das L3 de Cooperia, Haemonchus, Oesophagostomum, Trichostrongylus e Bunostomum são recuperadas do 
bolo fecal até 4 meses após a contaminação das pastagens, entretanto,  algumas L3 podem permanecer viáveis até 7 
meses.  
 
Dinâmica das infecções helmínticas 
Bezerros 

Já na primeira semana de vida, é possível encontrar ovos de Strongyloides papillosus nas fezes de bezerros, 
devido à infecção transplacentária ou à ingestão de L3 presentes no colostro ou leite. Sendo que o pico máximo de 
eliminação de ovos ocorre entre o 2º e o 4º mês de idade. A partir do 6º mês de idade os bezerros desenvolvem uma 
imunidade efetiva contra este parasito e poucos animais apresentam infecção residual, que pode  persistir até o 10° mês 
de idade.Em algumas propriedades, também pode ser encontrados ovos de Toxocara vitulorum nas fezes de bezerros e 
búfalos com menos de 1 mês de idade.  

Na Região Sudeste, tem sido observado, que os bezerros que mantém contato com as pastagens, começam a 
eliminar nas fezes ovos de Cooperia, seguidos por ovos de Haemonchus e Trichostrongylus, a partir dos 2-3 meses de 
idade e ovos de Oesophagostomum e Bunostomum, após o 3° ou 4° mês. Há aumento gradativo do numero de ovos 
por gramas de fezes (OPG) desses parasitos até o 12°-14° mês de idade, em animais de rebanho de corte e até 16°-18° 
mês, em animais de rebanho de leite. Após esse período, há um decréscimo até o 24° mês e a partir de então as 
contagens de OPG mantém baixa. 
 Este fato deve-se a imunidade que os animais adquirem, à medida que, vão ficando mais velhos e que entram 
em contato constante com as L3 nas pastagens. Animais jovens são altamente susceptíveis às infecções helmínticas, 
durante o primeiro ano de pastejo. No segundo ano, são capazes de desenvolver uma imunidade parcial.  
  Animais adultos geralmente apresentam infecção subclínica, mantendo baixa infecção e também 
contaminando continuamente as pastagens. Em algumas condições como: aumento de lotação, degradação das 
pastagens e ocorrência de doenças concomitantes que afetam o sistema imunológico, os bovinos adultos podem 
adquirir altas cargas parasitárias e apresentar sintomatologia clínica. 
 
Vacas em Gestação e Lactação 

Trabalhos realizados em algumas regiões do Brasil com vacas gestantes das raças Gir, Nelore e Girolanda, 
demonstraram que no peri-parto há aumento transitório das contagens de OPG, o que leva a maior contaminação das 
pastagens. Este fato, deve-se a imunossupressão neste período, tornando as vacas mais susceptíveis às infecções 
helmínticas. Os animais apresentam aumento nas contagens de OPG em torno de 4 semanas pré-parto, com pico de 
contagem de OPG entre a 1ª e a 4ª semana pós-parto. Após esse período até o final da lactação, as contagens baixam 
a valores semelhantes aos de antes do parto 

 
Ação sobre o hospedeiro 

Sob condições naturais, normalmente ocorrem infecções mistas por estrongilídeos. Os danos causados por 
helmintos podem ser classificados por: 
Ação mecânica: obstruções de órgãos como brônquios e bronquíolos, por exemplo, pelo parasitismo por Dictyocaulus 
viviparus. Larvas e adultos de helmintos gastrintestinais destroem a mucosa gastrintestinal e causam a formação de 
úlceras e instalação de infecções secundárias. Ocorre a substituição do tecido funcional por fibroso, impedindo a 
absorção de nutrientes e a produção de enzimas, alterando o metabolismo de proteína, energia , mineral e balanço 
hidrico. Consequentemente, interferindo na condiçao corporal ou seja na qualidade da carcaça. 
Ação espoliativa: Haemonchus e Bunostomum, por exemplo, alimentam-se de sangue e injetam substância 
anticoagulante no local de sucção, que causa pequena hemorragia gastrintestinal por 5 a 6 minutos após terem se 
alimentado.  
Ação Inflamatória: as lesões diretas na mucosa gastrintestinal; excreções e secreções das glândulas esofagianas dos 
helmintos; e o líquido liberado nas mudas de L3 até L5, causam reações inflamatórias das mucosas gástrica e intestinal 
com forte edema e presença de grande número de linfócitos, eosinófilos, mastócitos e neutrófilos. Com freqüência 
ocorre perda de albumina plasmática através de mucosa edemaciada, o que pode alterar a pressão oncótica vascular, e 
o animal apresentar edema submandibular. 
Baixa Resistência: pode ocorrer em animais parasitados, aumento da suscetibilidade às infecções secundárias.  
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Anorexia: Animais com helmintose gastrintestinais, mesmo na infecção subclínica, ingerem menos alimentos que 
animais não parasitados devido ao aumento dos niveis de gastrina e colecitoquinina , consequentemente ganham 
menos peso. 
 
Controle dos Nematóides Parasitos de Bovinos 

O controle das helmintoses baseia-se no rompimento dos elos envolvidos no Ciclo de Vida dos parasitos. 
Assim, é fundamental o conhecimento epidemiológico das parasitoses e dos mecanismos envolvidos em seu controle, 
dentre os quais se pode destacar o emprego de quimioterápicos. Deste modo, o emprego do produto apropriado, na 
época correta, aumenta os benefícios do tratamento, levando ao melhor retorno econômico. O controle deverá ter como 
alvo a fase de vida livre (nas pastagens) e a fase parasitária (no hospedeiro).  

 

Estádios Pré-parasitários ou de Vida Livre 
 As L3  dos nematóides gastrintestinais podem permanecer viáveis por vários meses no bolo fecal ou na 
pastagem. Isso dificulta o seu controle, uma vez que, é inviável o controle químico no solo. O controle biológico 
utilizando coleópteros e fungos nematófagos oferece uma alternativa na redução das populações de L3 nas pastagens. 
A presença de coleópteros, minhocas, aves e mamíferos que alimentam-se de invertebrados existentes nas fezes, pode 
levar ao rompimento do bolo fecal, permitindo dessecação mais rápida. Isso vai interferir diretamente no 
desenvolvimento das larvas dos helmintos gastrintestinais, que são sensíveis a dessecação e ação direta dos raios 
solares. 
  No controle das fases pré-parasitárias de nematóides, devem ser empregadas algumas práticas de manejo 
que visem diminuir a contaminação ambiental e dos animais, tais como: A utilização de cochos e bebedouros 
devidamente calçados ou cascalhados. O emprego de biodigestores e esterqueiras, principalmente em rebanhos 
leiteiros, reduz o número de larvas infectantes, pois, a elevação da temperatura (em torno de 60°C), devido a 
fermentação das fezes, elimina larvas de helmintos. 
Pastagens: O manejo das pastagens delineado para prevenir a infecção por nematóides gastrintestinais requer tempo 
e, sobretudo planejamento. Isto porque fatores como: densidade populacional, idade dos animais, taxa de lotação e 
tempo de descanso da pastagem estão diretamente relacionados com a profilaxia das verminoses. Nas pastagens 
irrigadas, a atenção deverá ser redobrada, pois as condições ambientais são extremamente favoráveis à evolução 
dos estádios de vida livre dos parasitos 
Contaminação das pastagens: Para estimar a contaminação das pastagens deve-se conhecer a contagem de OPG, o 
número de vezes que defecam/dia e a quantidade de fezes eliminadas. Uma vaca defeca cerca de 8 vezes ao dia e um 
bezerro 6 vezes. A quantidade de fezes eliminada, por defecação, é proporcional à idade, ao tipo de alimentação e ao 
peso do animal, podendo variar entre 1,6 e 3%. Por exemplo: uma vaca com 540 kg elimina cerca de 2 kg de fezes por 
defecação e um bezerro com 200kg de peso vivo, cerca de 600 gramas. Se a média dos dois animais for de 50 OPG 
teremos: 
 Vaca = 8 x 2000g x 50 OPG = 800.000 ovos/dia 
 Bezerro = 6 x 600g x 50 OPG = 180.000 ovos/dia 
 Em conclusão, esta vaca e o bezerro podem contaminar as pastagens com quase 1 milhão de ovos de 
helmintos por dia. Entretanto, somente cerca de 30% dos ovos originam larvas infectantes. Baseando-se nesses dados, 
pode-se observar o potencial de contaminação, dependendo do número de animais do rebanho.  
Pastagem desconta minada: É raro obtermos uma pastagem totalmente livre de contaminação por helmintos, a não 
ser quando se usa pastagem com vários meses de descanso, recém formada, queimada ou restos de cultura como 
milho, soja, etc. 
Taxa de lotação: Altas taxas de lotação determinam maior quantidade de fezes eliminadas e maior índice de 
contaminação das pastagens. Normalmente, os bovinos são seletivos, evitando pastar próximo a bolos fecais. 
Entretanto quando um número elevado de animais é colocado numa pastagem, por longo período, esta seleção é 
impossível e a pastagem é geralmente consumida até próximo ao solo, levando uma maior quantidade de ingestão de 
larvas, pois cerca de 80% das L3 se alojam nos primeiros 15 centímetros da vegetação próxima ao bolo fecal e próximas 
ao solo.   
Rotação de Pastagens: A rotação de pastagens, visa o aproveitamento máximo do potencial das forrageiras. O 
período de permanência dos bovinos em cada piquete da área explorada pode ser de um dia, uma semana, uma 
quinzena, etc. A prática otimiza o aproveitamento da área e assim, uma área que abrigava 2 animais/ha, por exemplo, 
pode passar a suportar 8 ou mais animais. Assim, a produtividade de carne e leite nesta mesma área é aumentada. 
Porém, esta mesma pastagem que proporciona aumento da produtividade, também pode oferecer aumento da 
oportunidade de transmissão de helmintos aos animais, se não for bem manejada.  
Estádios parasitários, no bovino 
 Algumas práticas de manejo também devem ser aplicadas em relação aos estádios parasitários nos bovinos 
como: 
Nutrição: A ingestão de quantidades adequadas de vitamina A, vitaminas do complexo B e seus precursores (por 
exemplo, o cobalto, precursor da vitamina B12 nos ruminantes), proteína e minerais, está diretamente relacionada ao 
aumento da resistência dos animais a parasitas gastrintestinais.  
 A suplementação alimentar (silagem, feno, ração balanceada, bancos de proteínas) em períodos críticos do 
ano, também mostra benefícios, pois melhora os índices produtivos e a própria resistência dos animais aos parasitos. 
Desmame: Geralmente, após o desmame os bezerros adquirem altas cargas parasitárias, pois os animais são forçados 
a ingerirem mais pasto, aumentando a chance de ingerirem mais L3. Além disso, pode ocorrer o estresse da separação 
dos bezerros de suas mães. 
Faixa etária: Animais jovens devem ser colocados em pastagens com menor índice de contaminação, evitando-se 
baixadas, especialmente as localizadas abaixo dos currais.  
Anti-helmínticos: O uso destes medicamentos proporciona soluções pontuais, que não diminuem o risco de reinfecção 
por longo período, na maioria das formulações. Todavia, oferece resposta rápida e eficaz no controle do parasitismo 
clínico e subclínico.  
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 O sucesso do tratamento anti-helmíntico depende da dose utilizada, do espectro de ação, eficácia sobre os 
diversos estádios parasitários e do período de persistência de controle da droga ou formulação escolhida. Assim a 
escolha da droga deve ser baseada no período de controle efetivo proporcionado, em sua capacidade de agir sobre os 
diversos estádios evolutivos do parasito no hospedeiro, inclusive sobre as larvas hipobióticas, e não somente baseada 
no preço ou na propaganda.  
 A aplicação de anti-helmínticos na época correta contribui para reduzir as perdas subclínicas, prevenir casos 
clínicos e diminuir a infecção nas pastagens por larvas de nematóides gastrintestinais e pulmonares. A utilização isolada 
de vermífugos em épocas epidemiologicamente erradas, propicia apenas alívio temporário, devido a possibilidade de 
rápida reinfecção, caso o rebanho permaneça numa área de pastagem contaminada. 
Os tratamentos anti-helmínticos podem ser classificados em quatro tipos principais: 
1. Tratamento Curativo: apresenta função terapêutica, sendo realizado nos animais com sintomatologia clínica como: 
edema submandibular, caquexia, pêlos secos e arrepiados, conjuntivas pálidas, diarréia etc. 
2. Tratamento Estratégico: requer conhecimento epidemiológico das infecções helmínticas envolvidas. Objetiva o uso 
mais racional dos medicamentos, controlando o nível de infecção dos animais e diminuindo a contaminação na 
pastagem. Inclui a aplicação de anti-helmínticos em épocas pré-determinadas, nos animais de cria e recria, 
independente da presença ou não de sintomatologia clínica.  
3. Tratamento Tático: Também envolve conhecimento epidemiológico, especialmente dos fatores que favorecem a 
dinâmica das infecções helmínticas (chuvas em épocas secas, introdução de animais no rebanho, utilização de 
pastagens novas ou queimadas, etc).  
4. Tratamento Intensivo: Empregam-se aplicações quinzenais ou mensais de anti-helminticos. Embora possa 
apresentar aspectos positivos como prevenir a mortalidade e contaminação das pastagens, apresenta alto custo e 
retarda o desenvolvimento da resposta imunológica que os bezerros adquirem naturalmente. É fator potencial na 
seleção de parasitas resistentes aos antiparasitários usados e, além disso, na maioria das vezes, a diferença no ganho 
de peso não é significativa comparando-se ao Tratamento Estratégico. 
 
Outras considerações no controle dos parasitos de bovinos 
Melhoramento genético do rebanho 

Várias informações evidenciam a existência de diferenças genéticas associadas à resistência e à 
susceptibilidade de bovinos a diferentes agentes. Tal diferença manifesta-se entre raças ou entre indivíduos de uma 
mesma raça. O estudo genético de animais resistentes a nematóides gastrintestinais é uma estratégia potencial e 
valiosa para redução dos níveis de infecção dos rebanhos e redução dos gastos com a utilização de drogas anti-
helmínticas, uma vez que animais resistentes irão requerer uma menor freqüência de tratamentos que os animais 
susceptíveis.  Estudos estão em andamento, visando identificar genes que conferem resistência a infecções 
helmínticas e genes relacionados a características específicas do rebanho e sua localização no genoma de bovinos, 
assim como marcadores genéticos que possam ser utilizados em testes diagnósticos rápidos e econômicos, com o 
propósito de tornar possível a seleção de tais características. O desenvolvimento e utilização destas técnicas permitirão 
a seleção de cruzamentos e ampliação dos rebanhos aumentando de sobremaneira a produtividade. Infelizmente esta é 
uma tecnologia ainda em desenvolvimento e com custos elevados.  

 Portanto a utilização dos conhecimentos disponíveis sobre a biologia, epizootiologia e epidemiologia dos 
nematóides gastrintestinais, associada a medidas de manejo do rebanho e utilização estratégica dos quimioterápicos, 
ainda é a melhor escolha para um controle eficiente destes parasitos de bovinos. 

 
Resistência a anti-helmínticos 

A resistência dos helmintos de bovinos Principalmente de Haemonchus, Cooperia e Oesophagostomum, é um 
fato real, que está ocorrendo em varias regiões, particularmente em Minas Gerais, frente as avermectinas que é o 
endectocidas mais utilizado pelos pecuaristas 

Atualmente, os pecuaristas encontram no mercado  dezenas de marcas de produtos que podem ser utilizados no 
controle das endo e ectoparasitoses. A maioria deles apresenta baixa toxidade e fácil praticidade ao diversos sistemas 
de criação. Este fato tem levado vários criadores à ilusão de um produto de seguro e perene, fazendo com que fatores 
importantíssimos fossem negligenciados, como , a atividade do médico-veterinário como consultor em saúde animal e o 
próprio diagnóstico.  

Estes dados foram corroborados em uma pesquisa realizada em Minas Gerais, em 2003, onde foram 
entrevistados 3.000 proprietários rurais. Somente 5,6% informaram que não utilizavam anti-helmínticos e apenas 15% 
realizavam tratamento estratégico sob orientação de técnicos. Os demais criadores realizavam uma a 12 aplicações nos 
animais durante o ano. As avermectinas eram as drogas mais utilizadas seguidas pelos benzimidazóis. O preço e a 
indicação dos vendedores e de outros criadores sempre eram importantes segundo os entrevistados. 
 Provavelmente, este fato esteja ocorrendo em outras regiões do Brasil. Certamente, o uso errado e equivocado 
dos anti-helmínticos é um dos fatores que nos coloca como testemunhas, nas ultimas décadas, da resistência 
parasitária aos diversos grupos químicos.  

A resistência é um fenômeno esperado quando se usa uma determinada droga, pois  inicia-se um processo de 
seleção dentro da população alvo. É um processo gradativo e caso não seja diagnosticado precocemente, somente o 
será, quando os animais apresentarem sintomatologia clínica que irá interferir na produtividade do rebanho. Portanto, a 
resistência coloca em risco todas as drogas anti-parasitárias existentes, interferindo diretamente na exploração 
pecuária, como vem ocorrendo em pequenos ruminantes ovinos e caprinos, em várias partes do mundo. Em relação 
aos bovinos, é necessário que se unam esforços de pesquisadores, técnicos laboratórios, pecuarista e principalmente 
do médico veterinário para que não atinja a níveis semelhantes. 
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THE GENETICS OF CHEMICAL WARFARE 

 

WILLIAM J. BLACKHALL15 

 
ABSTRACT 

Parasites and hosts have long evolutionary histories that have seen many innovations and adaptations. Natural 
populations of parasites have an interest in preventing too much damage to their host populations, but modern 
agriculture has created new environments where parasites and hosts do not interact as they once did. The new 
environments favour the parasites, and the hosts need our help to keep the parasites under control. To make the new 
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environments favour the hosts, we have begun a war with the parasites. Our main strategy is to kill the parasites with 
drugs. We are fighting a chemical war. The parasites, though, are finding ways to defend themselves. They are fighting a 
genetic war. I will briefly discuss some of the genetic aspects of the war that often sees the parasites winning as they 
acquire resistance to our chemicals. 

 
INTRODUCTION 

For a very long time, we have been fighting a war. Wars are usually fought over the control of territory or 
resources. The war under discussion here is mainly being waged over the control of resources. The resources are 
agricultural products – meat and milk for food, hides and hair for clothing and accessories, and a miscellany of other 
products such as bone and manure. This war is also being fought to ensure the health of ourselves and our various 
nonhuman friends that we keep around the house. The weapons we use are chemicals, chemicals that will harm the 
enemy without harming our livestock, our pets, or us. For more than half a century, this war has escalated with the arrival 
of sophisticated chemical weapons that have greatly assisted in the development of mass production in agriculture that 
was necessary to feed and clothe a growing population. The enemy, though, can fight back. 

 
THE ANTAGONISTS 

Us and them, as usual, with them being parasites, whether protozoan, helminth, or arthropod. We view parasites 
as the enemy, and as in human wars, the enemy is not inherently evil and deserving of extermination on moral grounds. 
The existence or activities of the enemy are just not in our best interests. After all, parasites are only fellow creatures with 
whom we share this planet and who are just trying to scratch out a living like the rest of us. They don’t hate their hosts, or 
us; they’ve just developed an alternative lifestyle. This lifestyle has had many independent origins throughout 
evolutionary history and has proven to be a very successful one. When you consider that most metazoan species play 
host to at least one parasite species, and often many parasite species, and usually a large number of individual parasites 
within or on each individual host animal, you begin to realize just how successful this way of life is. But sometimes 
parasites become a little too successful at stealing our resources, so we then try to defend our interests at the expense 
of theirs. 

 
THE WEAPONS 

Our principal weapons are drugs. Drugs, whether natural or synthetic in origin, are chemicals. Chemical warfare 
has a long and important history, not only in the battle against parasites, but in the evolution of life itself. All kingdoms of 
life have members that produce chemicals for offense or defence that play key roles in competition or survival. These 
chemical wars have led to many evolutionary arms races where no clear winner or loser emerges, but rather an ever-
changing mutual adaptation. These chemicals produce their effects by somehow interfering with the functioning of other 
chemicals, often, but not limited to, proteins. 

The parasites we fight cannot fight back with toxic chemicals of their own. The principal weapons they possess 
are their genetic natures. The parasitic lifestyle opened new opportunities for making a living, but it has had to face new 
challenges. Endoparasites in particular had it tough. Adapting to environments is standard fare for all organisms, but 
endoparasites have had to adapt to multiple environments: the external environment where they have to develop and 
survive long enough to somehow get into a host, and one or more vastly different internal environments of the host 
species. This challenge has often led to the evolution of highly variable genomes capable of sufficient plasticity to ensure 
that some of their vehicles (the parasites) manage to keep this process going in this mix of environments. Since any 
individual host organism usually has many more than one individual of any parasite species, parasite populations tend to 
be larger than host populations. Large populations engender more genetic variability than small ones. Parasites also 
tend to have shorter generation times than their hosts. More sex leads to more recombination and more opportunities for 
random „mishaps“, which lead to even more genetic variability. 

So, we have chemicals that can kill or paralyse parasites, and parasites have a plasticity that seems capable of 
adapting to any of the weapons we throw at them. And parasites are able to adapt faster than we can develop new 
weapons. We may be smarter, but they have numbers and flexibility on their side. 

 
THE BATTLEGROUND 

The hosts. This fact is the basis of the difficulty of producing new drugs to fight parasites. Many chemicals can kill 
or paralyse, but these chemicals can also harm the hosts. The hosts, usually being much larger than the parasites, may 
not be killed or paralysed but can become ill from the effects of a toxic substance, making the treatment as bad as, or 
worse than, the disease. The ideal drug has a target that occurs in the parasite but not in the host. The macrocyclic 
lactones, for example, were first shown to bind to a subunit of glutamate-gated chloride channels (Cully et al. 1994), 
which nematodes and arthropods have but which their hosts don’t. Parasites and their hosts are usually quite distant 
from one another phylogenetically, allowing such a targeting of parasite-specific proteins (but GABA receptors may also 
be a target for the macrocyclic lactones (Blackhall et al. 2003), and hosts have GABA receptors too). Other drugs, such 
as the benzimidazoles, target proteins that both parasite and host share. Specificity, then, becomes a problem – finding a 
drug that interacts with the parasite’s version of the protein but not with the host’s version. If you compare the target 
proteins of the benzimidazoles, β-tubulin, between cattle and Cooperia for example, they are nearly 90% identical in 
amino acid sequence. But all it takes is a single difference in a critical part of the protein for the drug to harm the parasite 
and not the host. Cattle don’t possess much genetic variability compared to their parasites, so they remain safe from the 
actions of the benzimidazoles. 

 
THE BATTLE PLAN 

 Our strategy has been to develop a drug, or preferably, a class of drug variants that have optimised activities 
against particular species of parasites. We then use these drugs, or inferior imitations, indiscriminately or incorrectly until 
they no longer work well enough, due to the development of resistance, to be worth the cost and bother of using them. 
We then develop and use another class of drug until it too no longer works well enough, and hope that other drugs are 
poised to enter the market. 
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THE WAR 
The war consists of us bombarding parasites with chemical weapons. We’ve developed some very good 

weapons, weapons capable of devastating large populations of parasites. These weapons have helped us to be very 
successful in our efforts toward mass production. But the enemy keeps coming back, again and again. The enemy has 
some weapons of its own – not offensive weapons like ours, but defensive weapons. The ability to defend against our 
chemical weapons depends on many factors. The degree of genetic variability in a species of parasite, the size of the 
populations being attacked, perhaps also the mutation rates of the genes encoding the targeted proteins, the genetic 
nature of the resistance, and how we use the drugs can all influence if or how quickly resistance will develop. 

When we started this war, we didn’t have a clear understanding of the enemies we were trying to fight. We knew 
we were dealing with large populations, and large populations tend to possess more genetic diversity than small 
populations, but we were unprepared for the actual degree of genetic diversity that we now know these parasites to 
possess. Their extremely high levels of genetic variation have emerged as their main defence. When you combine high 
levels of variation with large populations, the numbers are against you. Somewhere amongst the countless millions of 
parasites, a few will possess variants of a drug’s target protein that fail to interact sufficiently well with the drug to prevent 
the parasites from continuing to survive and reproduce. So these few survive. The more variable a species is genetically, 
the higher will be the probability that it will possess such a resistant variant. The more lottery tickets you buy, the better 
your chances of winning. 

If resistance is a dominant trait, then only one copy of a resistance allele is needed for an individual to survive. 
Heterozygotes therefore survive. If resistance is recessive so that two resistance alleles are needed, then only 
homozygotes survive. Assuming the resistance allele is initially rare in the population, which is a good assumption since 
a drug wouldn’t otherwise work very well right from the start, the number of recessive homozygotes is much, much lower 
than the number of dominant heterozygotes. The initial accumulation of resistance alleles in the population, therefore, will 
be much faster if resistance is dominant than if it is recessive. 

As resistance develops in a species, the number of variants of a drug’s target protein decreases until the resistant 
variant dominates or becomes the only one left. At first this reduction in variation may seem like a good thing, because 
then the next drug to be used could face a less variable target. Unfortunately, the species as a whole retains virtually all 
its initial genetic variation everywhere else in its genome. During the initial chemical assault, the progeny of the few 
survivors find themselves amongst the vast number of progeny that were produced before the chemical appeared. 
Everybody interbreeds, but each individual survivor produces more than a single offspring, so that the frequency of the 
resistance allele is now a little higher in the population than it was before the chemical assault. The parasites’ 
chromosomes continue to recombine during meiosis, shuffling the deck of alleles. New mutations will also still randomly 
appear. Virtually all the initial genetic variation is still there. The next chemical assault does the same thing. The 
frequency of resistance alleles may be slowly increasing with the passing generations, but most of the rest of the 
genome will still retain its initial diversity. Only the region of the chromosome near the gene encoding the target protein is 
being reduced in diversity in the population (see, for example, Nash et al. 2005). We’ve hit the parasites hard, killing 
untold millions of adult individuals for years and years, yet at the end of it all, we’re still faced with the same enemy that is 
virtually unscathed. The parasites are defending themselves with genetic warfare. 

Parasites may seem like rather simple creatures compared to us, but they often possess some defensive 
weapons that we ourselves possess. Our sophisticated physiology includes means of dealing with chemicals that 
threaten our well-being and survival. Many chemicals can do us harm if they manage to get inside our cells. The ABC 
transporter group of proteins has members whose job is to bind and expel these chemicals from our cells. The 
cytochrome P450 family of proteins have another strategy – they destroy the chemicals before they can do any harm. 
Our simple, seemingly unsophisticated little enemies often possess these defences as well. Take the lowly nematode as 
an example. Humans have two genes encoding P-glycoproteins, one of which is a nuisance in the treatment of cancer 
because it causes resistance to some chemicals used in that particular war. Caenorhabditis elegans, a free-living 
nematode, has 15 genes encoding P-glycoproteins. Parasitic nematodes may have as many. Granted, all 15 C. elegans 
P-glycoproteins probably do not contribute to evading environmental chemicals, but nematodes do seem to be well 
armed for such an eventuality. A growing body of evidence from parasitic nematodes supports this hypothesis. Little is 
yet known of cytochrome P450 genes in parasitic nematodes, or parasites in general, but C. elegans has more than 80 
such genes, so we shouldn’t be surprised if resistances to present or future drugs use this defensive weapon also. Not 
only do we have to contend with the numbers of these genes in the genomes of parasites, but also the genetic variability 
of each gene remains a serious factor, as previously discussed. The best-characterised P-glycoprotein gene of a 
parasitic nematode, PGP-A from Haemonchus contortus, which has been implicated in resistance to both the 
macrocyclic lactones and the benzimidazoles, appears to be genetically hypervariable. In addition, these molecular 
defences seem able to play the numbers game in another way. If one molecule of P-glycoprotein can help to protect a 
cell from chemical attack, then lots of molecules can do a better job. Evidence is mounting that the level of expression of 
P-glycoprotein genes also plays a role in drug resistance in parasites. The mechanisms behind increased expression in 
parasites, though, are not well understood but could possibly involve transcriptional pathways controlled by the drugs 
themselves, as has been seen in fungi and mammals (Thakur et al. 2008). 

Large population sizes could be helping the parasites to defend themselves in ways that are not yet 
characterised. We have usually assumed that resistance alleles are normal members of a large community of alleles that 
have existed in parasite species for a long time. They exist prior to the introduction of a new drug, and resistance 
develops by the selection of the resistance alleles over time. But when you compare the population sizes that some 
parasite species attain to estimated mutation rates, the possibility that a new mutation could produce a new resistance 
allele seems more probable than we once thought. If such a mutation happens, though, it would most likely happen only 
once, in one parasite in one host on one farm in one country. The new resistance allele would then need a very long time 
to increase in frequency and spread to other farms and countries. This scenario may not worry us very much from a 
global perspective, but it illustrates the fact that different populations of a species of parasite can be genetically different. 
Some drug resistances appear to have more than one potential mechanism, each depending on the availability or 
frequency in a population of some means of conferring resistance. Different populations, then, might be able to develop 
resistance to one drug in different ways. This possibility would complicate our ability to detect resistance to a drug using 
molecular means. Another potential genetic advantage of large populations concerns possible mechanisms that could 
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further increase a parasite’s ability to adapt to an environment that might include a toxic chemical. When populations are 
large, freaks abound – large populations can afford to experiment, and no one can predict what experiment might be 
better able to survive in a new, hostile environment. We tend to consider genomes and their products as nice and tidy, 
with meiosis and mitosis and replication and protein synthesis and an immensely intricate mix of all sorts of molecules 
and processes proceeding according to the standard plan, in each and every individual. But we know that strange 
genetic things exist in life: polyploidy, aneuploidy, gene duplication, chromatin diminution, deletions, insertions, 
inversions, transversions, transpositions, horizontal transfer, hybridisation, episomes, minichromosomes, and probably 
others we know nothing about. We have not yet explored the genomes of parasites and don’t know what surprises may 
be waiting for us, or the parasites, to discover. 

 
NEW BATTLES 

The war goes on. New drugs are in development that will surely ease some of the setbacks we’ve suffered. 
Exploring new strategies in chemical warfare, though, could possibly add to our arsenal. Genomes can be large, and 
targeting genes at random will do little lasting damage in the long run if resistance appears. Perhaps we could exploit the 
limited reduction in genetic variation that occurs during the development of resistance. If we could find a new chemical 
that would interfere with the target protein of an older drug, one where few variants remain, then the probability is greatly 
reduced of there being a variant, somewhere in the population, resistant to the new chemical (the kick-them-while-
they’re-down strategy). Most target proteins, however, possess limited regions where potential drugs could interfere, and 
most would not possess a polymorphism that would differ between parasite and host. But if we could find such a 
chemical, we’d have a potent weapon indeed. A related strategy is to look for new targets whose genes are close to the 
gene encoding an old target (the carpet-bombing strategy). As we saw earlier, reduced diversity occurs on chromosomes 
flanking genes that are the foci of strong selection pressures. These regions also present reduced levels of genetic 
variation where the probability is lower of a resistance allele existing in a species or population. Yet another strategy may 
be to identify potential drug targets that inherently possess low levels of variation (the sitting-duck strategy). Many 
proteins important for life are highly conserved due to their crucial roles. Such proteins cannot accumulate extensive 
numbers of variants in a species without unduly jeopardising the integrity of their function. Developing new drugs of any 
kind is a good idea, but most will suffer the same fates as those before them. A more selective search would be worth 
pursuing. Sequenced genomes and markers for homozygosity mapping would be quite useful for this pursuit. 

The shift in attitude toward the problem of drug resistance that is occurring is also worth furthering. Instead of 
extermination being the goal, attaining a more conciliatory compromise, one that is of course favourable to us, seems like 
a rational way to proceed. Parasites cause severe production losses only when infections are severe. If we could accept 
a little production loss from reduced parasite burdens we could avoid the bigger losses due to heavy parasite burdens 
resulting from resistance. Our breeds of livestock have been produced with the maximisation or specialisation of yield as 
the goal, but now we are attempting to recover better levels of host resistance to parasites through breeding. Parasite 
populations, however, can change faster than we can breed our livestock, so we may loose this battle to the same kind 
of defensive weapons that cause anthelmintic resistance. But it’s worth trying. The FAMACHA system is a good way to 
prevent the all-out chemical warfare that quickly leads to resistance. A slower, more strategic use of our weapons will 
lengthen their lifespans. Similarly, seeding pastures with drug-sensitive parasites can dilute resistance factors and slow 
the development of resistance. Various pasture-management schemes or the use of nematophagous fungi could also be 
effective. Speaking of biological warfare, might there be helminthic versions of  bacteriophages – helminthophages? 
Bacteria are known that infect and help control parasitic nematodes of plants. We know virtually nothing of the enemies 
that might plague our enemies. Parasite management using a growing arsenal of tactics, rather than just chemicals, will 
surely aid our cause. 
 
CONCLUSIONS 

Hosts and parasites have co-existed for a very long time, although mostly under conditions vastly different than 
those of intensive agriculture. Parasites don’t try to kill their hosts but will do whatever they can to optimise their own 
success. When confronted with chemical warfare, they defend themselves with the only weapons they have: high levels 
of inherent genetic diversity, the ability to maintain this diversity in resistant populations, large gene families of defensive 
weapons, and the ability to increase weapon production. Our history with battling nature on a variety of fronts suggests 
that we will not win this war with our current strategy. The war waxes and wanes with resistance and the appearance of 
new drugs. For the long term, maybe we could try to lessen the amplitudes of the waves until an acceptable agreement 
is found. 
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RESUMO 

O controle do carrapato bovino (Rhipicephalus (Boophilus) microplus) com base em produtos químicos não se 
sustentará por muito tempo devido à crescente exigência dos consumidores por alimentos isentos até mesmo da 
possibilidade de permanência de resíduos e ao aparecimento de carrapatos resistentes aos acaricidas. Estudos para 
desenvolver métodos de controle biológico e imunológico estão em andamento em diversos locais. Nenhuma das 
vacinas baseadas na proteína Bm86 assegura o grau de proteção necessário para suprimir o uso de acaricidas. 
Portanto, a necessidade de identificar novos antígenos vacinais permanece. Algumas proteínas relacionadas com 
diversas funções no metabolismo do carrapato mostraram-se capazes de produzir um grau de imunoproteção similar 
àquela conferida pelas vacinas já comercializadas, o que ainda é economicamente insuficiente. Algumas proteínas 
relacionadas com o desenvolvimento do embrião foram caracterizadas e testadas quanto ao efeito protetor em bovinos. 
Os resultados mostraram um grau de proteção entre 25 a 36%. Uma vez que a imunização de bovinos com estas 
proteínas inibiu funções como o desenvolvimento do embrião, supõe-se que a vacinação com estas proteínas 
associadas com outras proteínas ainda a serem identificadas possa ser eficiente para interferir nas fases embrionárias e 
larvais do carrapato. Paralelamente, estudos estão sendo realizados para melhor compreensão do controle do 
metabolismo embrionário do carrapato. Observou-se que o conteúdo de proteínas totais se mantém estável durante a 
embriogênese, enquanto que o conteúdo de vitelina sofre variação, confirmando a hipótese de que a vitelina é utilizada 
para o fornecimento de aminoácidos para síntese de novas proteínas. Os dados sugerem a existência de um sistema 
bastante complexo de controle do metabolismo durante a embriogênese do carrapato.  
Palavras-chave: Carrapato, antígeno, vacina, vitelina, enzimas 

 
ABSTRACT 

Cattle tick (Rhipicephalus (Boophilus) microplus) control by chemicals is not sustainable due to increasing 
concerns about pesticides residues in milk and meat and drug resistance. Studies to found biological and immunological 
control methods are in progress in many parts of the world. None of the Bm86 based vaccines are enough efficient to 
substitute chemical acaricides. Therefore, is still necessary to identify new vaccine antigens. Some proteins involved in 
metabolic functions are able to induce a similar protection as the commercial vaccines. However, this is not enough. 
Proteins with a role in the tick embryo development have been characterized and they protection grade were tested. A 
protection grade in the range 25 – 36 % was achieved. As bovine immunization with these proteins were able to inhibit 
embryo development it is assumed that vaccination with these proteins together with some others to be discovered could 
be effective to damage tick embryo and larvae. Also, studies are being done in order to a better understand the control of 
the embryo metabolism. It was demonstrated that total protein content is maintained stable during embryogenesis and 
the vitellin content varies, confirming the hypothesis that this protein is used to supply amino acids to the synthesis of 
new proteins. Data suggest ticks have a very complex system to control embryogenesis.  
Key-words: Tick, antigens, vaccin, vitelin, enzymes 

 
Atualmente, um grande número de pesquisadores concentra seus esforços no desenvolvimento de novas 

vacinas, que atendam às necessidades específicas de diferentes espécies de animais domésticos. O uso de vacinas é 
mundialmente reconhecido pelos resultados de prevenção de infecções virais e bacterianas. Ao mesmo tempo, existe 
um grande investimento no desenvolvimento de vacinas contra organismos mais complexos, como os parasitas. 
Entretanto, o desenvolvimento da vacinas contra parasitas é significativamente mais difícil do que o desenvolvimento de 
vacinas para outros agentes infecciosos. Apesar disto, por tudo que tem sido publicado, concluí-se que é possível 
induzir uma resposta imuno-protetora contra a infecção por uma vasta gama de parasitas. 

Os avanços em imunologia, biologia molecular e epidemiologia ajudam no trabalho de identificar proteínas que 
possam ser úteis e assim o desenvolvimento de vacinas é facilitado. Além disso, existe um importante fator comercial 
que impele a busca por novas vacinas: o aparecimento de diversas parasitas resistentes a diferentes princípios 
químicos os torna ineficazes, tornando necessário descobrir novas drogas e parasiticidas eficazes e isto requer um 
grande investimento financeiro e de pesquisa que, cada vez mais, não é rentável. Por outro lado, a crescente 
preocupação sobre o consumo de resíduos de drogas nos alimentos e as questões ambientais atua a favor de controle 
de doenças parasitárias por métodos biológicos, entre os quais vacinas que parece ser uma dos principais alvos. É 
concebível que estamos chegando ao fim de uma era na qual os parasitas são controlados pela quimioterapia profilática 
e/ou terapêutica e entrando lentamente em uma época em que a vacinação passa a ser o principal meio de controle.  

O carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus é um dos principais parasitas que afetam economicamente a 
bovinocultura, sua distribuição no mundo inclui os grandes rebanhos comerciais da América , África, Ásia e Oceania, 
entre os paralelos 32º N e 32º S (JOHNSTON et al., 1986), sendo considerado o carrapato de maior significado 
econômico dos que afetam a pecuária destas áreas. Deste modo, o controle deste ectoparasita é motivo de grandes 
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preocupações para os bovinocultores, a ponto de centralizar as atenções da indústria de carrapaticidas, órgãos 
governamentais e instituições de ensino e de pesquisa de vários países (Barros-Battesti t al., 2006). 

As dificuldades no uso de produtos químicos, entretanto, têm aumentado cada vez mais, pois os carrapatos 
resistentes a diversos princípios ativos têm sido identificados em todas as regiões de pecuária. Os produtos que já 
foram utilizados incluem derivados arsenicais, organoclorados, organofosforados, carbamatos, amidinas e piretróides 
sintéticos. Em média, os diferentes princípios ativos utilizados para controlar o carrapato apresentaram uma vida útil de 
pouco mais de uma década, quando quase a totalidade das populações de carrapatos presentes no campo apresentava 
resistência à droga utilizada.  

O Brasil atualmente é um dos maiores produtores de carne bovina do mundo, possui um rebanho de mais de 200 
milhões de cabeças, exportou cerca de 1 milhão de toneladas de carne in natura em 2007 (ABIEC, 2007). Sendo assim, 
o controle do carrapato bovino é fundamental para manter a sanidade dos rebanhos bovinos brasileiros e para aumentar 
a produtividade desta que é uma atividade de importância cada vez maior para o país.  

Vários grupos de pesquisa têm-se dedicado ao problema do desenvolvimento de novos métodos de controle do 
carrapato. Os estudos concentram-se no controle imunológico, procurando desenvolver vacinas, e, em menor escala, no 
controle biológico, através do uso de organismos entomopatogênicos (MONTEIRO et al., 1998). Tanto no caso do 
controle pela utilização de drogas como nos métodos alternativos, o conhecimento da dinâmica das populações de 
carrapato que ocorrem em cada região é fundamental para o sucesso dos programas de controle (MOUNT et al., 1991). 

Para o desenvolvimento de uma vacina, é importante o conhecimento dos mecanismos de resposta imunológica 
do hospedeiro. Quando os bovinos são infestados pelo carrapato R. microplus, durante o repasto sanguíneo, os 
carrapatos estimulam os dois tipos de resposta imunológica no hospedeiro, resposta inata e resposta adquirida (WIKEL 
& BERGMAN, 1997), reguladas por proteínas secretadas (citocinas). O tipo de citocina produzido no local da fixação do 
carrapato determina se a resposta imune desenvolvida será do tipo mediada por células ou humoral (VANCOVA et al., 
2007). A resistência adquirida mediada imunologicamente é expressa pela diminuição da produção e viabilidade dos 
ovos e larvas, pela redução no número de carrapatos que se fixam no hospedeiro, pela redução no peso das teleóginas, 
pelo aumento do tempo de alimentação e pela morte dos carrapatos (WIKEL, 1996). Entretanto, os carrapatos 
desenvolveram, ao longo de sua evolução, maneiras de escapar ou suprimir as respostas imunes do hospedeiro. Um 
bom exemplo desta adaptação são as moléculas anti-hemostáticas presentes na saliva dos artrópodes hematófagos, 
além de moléculas vasodilatadoras, antiinflamatórias e imunomoduladoras, facilitando assim o processo de alimentação 
e transmissão de patógenos (RIBEIRO, 1989; NUTTAL & LABUDA, 2004). A imunomodulação é importante para os 
carrapatos, inclusive o R. microplus, que permanece se alimentando por vários dias em um único hospedeiro (WIKEL & 
BERGMAN, 1997). O R. microplus consegue inibir resposta humoral, ativação do sistema complemento, proliferação de 
linfócitos T, produção de citocinas e de mediadores químicos como serotonina e histamina (VALENZUELA, 2004; 
BROSSARD & WIKEL, 2004).  

As bases científicas que justificaram a investigação da vacinação como método de controle do carrapato, foram a 
demonstração experimental do desenvolvimento de imunidade adquirida (TRAGER, 1939) e a existência de bovinos 
com maior grau de resistência ao R. microplus, e a redução da susceptibilidade após infestações sucessivas, que 
indicaram a capacidade dos bovinos de desenvolver uma resposta imunológica naturalmente adquirida contra o parasito 
(WILLADSEN, 2004). Dois experimentos, um de ROBERTS e KERR (1976) e outro de Wikel e colaboradores (1976), 
foram decisivos para a fundamentação do controle imunológico. Roberts e colaboradores realizaram transferências 
passivas de imunidade de animais resistentes para animais suscetíveis. Apesar do limitado grau de proteção, Roberts e 
Kerr (1976) demonstraram transferência passiva de imunidade através da transferência de soro de bovinos resistentes 
ao R. microplus para bovinos sensíveis, sugerindo o envolvimento de anticorpos na resistência adquirida, o que foi 
confirmado posteriormente (VALENZUELA, 2004; KASHINO et al. 2005). Wikel e Allen. (1976) demonstraram a 
importância dos linfócitos na resposta adquirida contra Dermacentor andersoni, através da transferência de células de 
linfonodos de cobaios resistentes para suscetíveis. 

Até o momento, cerca de 20 proteínas têm demonstrado propriedades antigênicas e, quando expressas na forma 
recombinante, capacidade de induzir uma proteção mensurável contra carrapatos (WILLADSEN, 2004; WILLADSEN, 
2006). Entretanto, apenas a proteína Bm86 foi útil para o desenvolvimento de uma vacina efetivamente comercializada 
(WILLADSEN et al., 1989). Testes iniciais de vacinação, demonstraram que sua inoculação em bovinos era capaz de 
induzir uma resposta imune que leva a uma redução de até 90% na viabilidade da nova geração de carrapato. Os 
efeitos protetores desta comercial, com a proteína recombinante produzida em bactérias ou leveduras foram observados 
não só a nível experimental, mas também em condições reais a campo. A eficácia destas vacinas tem variado entre 51 
e 91%, dependendo das características da população de carrapato e da condição nutricional dos bovinos utilizados nos 
testes.(PENICHET et al., 1994; RODRÍGUEZ et al., 1995). 

Apesar dos benefícios trazidos pelo uso de vacinas baseadas na bm86, uma vacina com reais possibilidades de 
substituir totalmente o uso de acaricidas ainda não está disponível, desta forma a busca por novos antígenos é 
imprescindível. A identificação de diversas proteínas com potencial para serem utilizadas em vacinas contra o carrapato 
permite estimar que o acréscimo de novos imunógenos e uso de novos adjuvantes, torne possível o controle 
imunológico do carrapato bovino. 

Muitos estudos têm demonstrado que anticorpos contra diversas proteínas do carrapato interferem na fisiologia 
do parasita e acarretam redução na viabilidade do carrapato. Com o objetivo de identificar novos alvos para o controle 
do parasitas, temos caracterizando diversas proteínas envolvidas com a embriogênese do carrapato. A demonstração 
de que de anticorpos bovinos biologicamente ativos estão presentes na hemolinfa (DA SILVA VAZ Jr, 1996) abriu a 
possibilidade de procurar alvos vacinais em outros órgãos e estruturas do carrapato além das estruturas do tubo 
digestivo, isto é, as que entram em contado direto com o sangue ingerido. 

O desenvolvimento embrionário do R. microplus, é completado em 21 dias, quando os ovos são mantidos a 
28ºC. Até o quinto dia após a postura, o embrião é um sincício. A celularização da blastoderme ocorre no sexto dia, 
sendo seguida por uma rápida movimentação das células, e no sétimo dia, o embrião está segmentado (CAMPOS et al., 
2006).  

O rápido desenvolvimento observado no embrião desse carrapato requer um suporte energético prontamente 
disponível. Durante a oogênese dos animais ovíparos, grandes quantidades de proteína, lipídeos e açúcares são 
estocadas pelos oócitos em crescimento, constituindo a fonte de nutrientes para o desenvolvimento do embrião 



99 

 

(CAMPOS et al., 2006). A principal proteína do vitelo dos ovos de artrópodes é a vitelina (VT), uma 
fosfoglicolipoproteína que deriva de um precursor materno, a vitelogenina (VTG). A VTG, sintetizada no ovário e no 
corpo gorduroso, é secretada na hemolinfa de onde é endocitada pelos oócitos e armazenada em estruturas 
denominadas grânulos de vitelo. Estas estruturas são grandes organelas semelhantes a lisossomos que armazenam, 
além do substrato (VT), a maquinaria necessária para a sua utilização (FAGOTTO, 1990; SAPPINGTON & RAIKHEL, 
1998).  

Várias enzimas envolvidas na degradação do vitelo têm sido caracterizadas nos últimos anos em diferentes 
carrapatos (FAGOTTO, 1990; LOGULLO et al., 1998; SORGINE et al., 2000; SEIXAS et al., 2003; FIALHO et al., 2005). 
Estas enzimas precisam ser reguladas para assegurar que a degradação da VT ocorra em sincronia com o 
desenvolvimento do embrião (FIALHO et al., 2005). Muitos estudos demonstraram que a proteólise da VT é ativada 
após a fertilização do oócito, com o início da embriogênese, sendo regulada por mecanismos que controlam a atividade 
proteolítica das enzimas presentes nos grânulos de vitelo. Um dos mecanismos melhor descritos para regular a 
proteólise da VT é a ativação das proteases pela acidificação dos grânulos de vitelo. Há diversas evidências mostrando 
que o pH é um regulador chave da degradação do vitelo. Em diversas espécies, tais como os carrapatos R. microplus, 
(ABREU et al., 2004) e Ornithodoros moubata (FAGOTTO, 1991), a barata Blatella germanica (LIU et al., 1996), a rã 
Xenopus laevis (FAGOTTO & MAXFIELD, 1994) e o mosquito Aedes aegypti (CHO et al., 1999), os grânulos de vitelo 
são inicialmente neutros e tornam-se ácidos durante o desenvolvimento inicial do embrião, causando a ativação de 
várias enzimas e a degradação dos constituintes do vitelo.  

A BYC (Boophilus Yolk pro-Cathepsin), uma aspártico protease isolada de ovos embrionários do R. microplus 
(LOGULLO et al., 1998), é sintetizada no corpo gorduroso e intestino, secretada para a hemolinfa e captada pelo ovócito 
em crescimento e representa entre 5-8% das proteínas do ovo. É ativada por proteólise limitada durante a 
embriogênese, onde parece atuar sobre a degradação da vitelina, a principal reserva dos ovos do carrapato (LOGULLO 
et al., 1998). Essa participação na degradação da vitelina foi confirmada in vitro, demonstrando a importância dessa 
enzima no processo de embriogênese (ABREU et al., 2004). A BYC foi capaz de induzir resposta imune protetora em 
bovinos contra infestações de R. microplus. Os efeitos protetores foram observados pela redução no número de 
teleóginas, capacidade de postura e fertilidade dos ovos, com eficácia variando entre 14% e 36%. Experimentos de 
vacinação de bovinos com BYC recombinante produzida em E. coli resultaram em um índice de proteção global de 
25,24% quando os bovinos foram desafiados com 20.000 larvas infestantes de R. microplus (LEAL et al., 2006). A taxa 
de proteção induzida pela BYC nativa e pela BYC recombinante, no entanto, são insuficientes para permitir um controle 
eficiente do R. microplus. Uma possível razão para estes resultados se deve ao fato da BYC ser abundante nos ovos, 
necessitando alta concentração de anticorpos para induzir um dano significativo nos carrapatos. Essa suposição é 
corroborada pela observação que a inoculação de anticorpos monoclonais anti-BYC em fêmeas ingurgitadas de 
carrapato, leva a uma redução na fertilidade, de maneira dose-dependente (DA SILVA VAZ Jr et al., 1998). 

A proteína Tick Heme-binding Aspartic proteinase (THAP) foi isolada dos ovos do R. microplus e constitui o 
primeiro relato de uma aspártico protease capaz de ligar heme e ter sua atividade regulada por esta molécula. O 
substrato natural dessa proteína, aparentemente, é a vitelina, que no caso do carrapato, também é uma hemeproteína 
(SORGINE et al., 2000). Logullo et al., (2002), realizaram experimentos in vitro para mensurar a capacidade de ligação 
de heme à vitelina, e demonstraram então, que cada molécula de vitelina é capaz de ligar até 31 moléculas de heme, 
participando assim, dos mecanismos de proteção contra a formação de radicais livres. Neste mesmo estudo, os autores 
ainda apresentaram evidências de que a vitelina é o principal reservatório de heme, que além de fornecer heme para o 
desenvolvimento embrionário durante sua degradação, se liga a qualquer molécula de heme livre que exceda a 
quantidade necessária para o desenvolvimento embrionário (LOGULLO et al., 2002). 

A VTDCE é uma cisteíno endopeptidase degradadora de vitelina; foi purificada e caracterizada a partir de ovos 
de R. microplus (SEIXAS et al., 2003). Ela é naturalmente associada à vitelina, sendo também ativada por acidificação. 
A VTDCE é capaz de hidrolizar vários substratos sintéticos, além de hemoglobina, albumina, gelatina e vitelina, este 
sendo seu provável substrato natural. Esta atividade foi demonstrada em larvas não alimentadas e em ovários e ovos de 
fêmeas ingurgitadas, sugerindo um papel na embriogênese do carrapato bovino (SEIXAS et al., 2003). Para avaliar o 
potencial da VTDCE em ser útil para uma vacina foi realizado um experimento de vacinação com a proteína nativa e 
desafio com larvas de R. microplus. Todos os animais produziram uma resposta imunológica humoral e desenvolveram 
memória imunológica. O parâmetro mais afetado pela vacinação foi o peso das teleóginas, que apresentou uma 
redução de 19,3 %, seguido por uma redução de 17,3% no peso de ovos férteis. A proteção final, calculada com base 
nas diferenças no número de fêmeas, índices de postura, e de viabilidade dos ovos, entre bovinos vacinados e controles 
foi de 21%.  

Uma grande dificuldade observada em quase todos os experimentos de vacinação contra carrapatos é a eficácia 
insuficiente da resposta imune induzida, quando se utiliza apenas uma proteína como imunógeno. Uma alternativa, para 
aumentar os índices de proteção, é o uso de uma vacina multiantigênica. Uma vacina assim poderia permitir que as 
respostas imunes contra várias moléculas diferentes se complementassem e afetando várias funções importantes para 
o carrapato. 

Concluindo, podemos afirmar que os carrapatos têm-se tornado um problema cada vez mais grave, 
principalmente devido à seleção de populações resistentes aos acaricidas empregados. Estudos que visem elucidar a 
função de proteínas e melhorar o entendimento da biologia do carrapato são fundamentais para dar suporte tecnológico 
que permita o desenvolvimento de novos e melhores métodos de controle. 
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ASPECTOS ETIOLÓGICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DA ERLIQUIOSE CANINA NO BRASIL 

 

DANIEL MOURA AGUIAR16  

 
RESUMO 

Esta revisão aborda dados etiológicos e epidemiológicos da erliquiose em cães no Brasil. Ehrlichia canis, agente 
etiológico da erliquiose monocítica canina, tem sido isolada no Brasil, proporcionando avanços no entendimento 
etiológico e epidemiológico desta doença. Recentes trabalhos têm demonstrado a real participação do carrapato 
Rhipicephalus sanguineus na manutenção do agente no meio ambiente, bem como do cão, apontado como o principal 
reservatório da E. canis na natureza. A evolução clínica da doença em cães, aliada ao comportamento nidícola do R. 
sanguineus e sua adaptação aos cães em meio urbano, tem contribuído para o aumento da infecção por E. canis em 
praticamente todo o Brasil. 
 
ABSTRACT 

The present review addresses etiological and epidemiological dates about canine ehrlichiosis in Brazil. Ehrlichia 
canis, the etiological agent of canine monocytic ehrlichiosis, has been isolated in Brazil, providing advance of etiological 
and epidemiological acknowledgement about the disease. Recent researches have demonstrated the real participation of 
Rhipicephalus sanguineus ticks on the maintenance of E. canis in environment, and the dogs, appointed as the mainly 
host of E. canis. The clinical evolution of the disease in dogs, and the adaptation of R. sanguineus ticks in dogs from 
urban areas, has contributed to the increase widespread of E. canis infection in Brazil. 
 
1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a erliquiose tem sido identificada como causa crescente de morbi-mortalidade de caninos e, 
em alguns países, do homem, em virtude da maior exposição a locais onde é comum a presença de carrapatos. A 
erliquiose canina é uma doença infecciosa severa, que acomete cães, causada por bactérias do gênero Ehrlichia, 
principalmente pela espécie a Ehrlichia canis (COHN, 2003). 

No Brasil, a erliquiose canina vem apresentando casuística crescente em hospitais e clínicas veterinárias, sendo 
considerada por muitos, uma das mais importantes doenças transmissíveis na clinica de pequenos animais, 
principalmente pela elevada infestação do carrapato Rhipicephalus sanguineus, bem como pela inexistência de vacina. 
A única espécie descrita infectando cães até o momento no Brasil é E. canis. A primeira descrição brasileira foi feito por 
Costa et al. (1973) em Belo Horizonte. Desde então, a doença vem sendo relatada em vários estados, acometendo 
aproximadamente 20 a 30% dos cães atendidos em hospitais e clínicas veterinárias (BULLA et al., 2004; DAGNONE et 
al., 2003; LABARTHE et al., 2003; TRAPP et al., 2006). 

A patogenia da erliquiose canina envolve um período de incubação de oito a 20 dias. A doença é caracterizada 
por ser multissistêmica, de sintomatologia complexa, que varia na intensidade de acordo com as fases da doença: 
aguda, assintomática (subclínica) e crônica. Durante a fase aguda, os cães infectados se recuperam espontaneamente, 
entrando numa fase assintomática, conhecida por fase subclinica, podendo permanecer infectado por longos períodos. 
Nesta fase, cães imunocompetentes podem eliminar o agente do organismo, porém eventualmente desenvolvem a fase 
crônica da doença, caracterizada por supressão medular e sangramentos seguido de morte (HARRUS et al., 1997). 
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2. AGENTE ETIOLÓGICO 
Historicamente, bactérias do gênero Ehrlichia incorporavam a tribo Ehrlichieae, que juntamente com os gêneros 

Neorickettsia e Cowdria pertenciam a família Rickettsiaceae. Estes agentes são parasitas intracelular obrigatórios de 
células hematopoiéticas maduras ou imaturas, como monócitos, macrófagos, neutrófilos e células endoteliais. A família 
Rickettsiaceae, ao lado das famílias Bartonellaceae e Anaplasmataceae compunham a ordem Rickettsiales (RIKIHISA, 
1991). 

Entretanto, o reconhecimento da erliquiose, como potencial causa de doença em humanos na década de 80, 
estimulou as pesquisas desse agente. A detecção de outras espécies próximas, combinada com técnicas de biologia 
molecular, culminou um maior número de publicações e descobertas, que resultaram na reestruturação da ordem 
Rickettsiales. Dumler et al. (2001), incorporando informações de biologia molecular referentes aos genes 16S rRNA e 
groESL, reclassificaram as família Anaplasmataceae e Rickettsiaceae. Algumas espécies do gênero Ehrlichia foram 
transferidas para o gênero Anaplasma: Anaplasma platys (antiga E. platys), A. phagocytophilum (antigas E. equii, E. 
phagocytophila e HGE – Human Granulocytic Ehrlichiosis), A. bovis (antiga E. bovis); outras para o gênero 
Neorickettsia: Neorickettsia risticii (antiga E. risticii) e N. sennetsu (antiga E. sennetsu). Por outro lado, a espécie 
Cowdria ruminantium foi inserida no gênero Ehrlichia, sendo referida desde então por E. ruminantium. 
Atualmente o gênero Ehrlichia contempla seis espécies: E. canis, E. chaffeensis, E. ewingii, E. muris e E. ruminantium 
(DUMLER et al., 2001). Uma possível sexta espécie foi identificada recentemente por Shibata et al. (2000) no Japão, 
onde foi isolada de carrapatos Ixodes ovatus, sendo designada como Ehrlichia OIE. 

A E. canis é a principal espécie descrita em cães no Brasil, e tem sido detectada pela Reação em Cadeia pela 
Polimerase (PCR) em sangue canino (ALVES et al., 2005; DAGNONE et al., 2003; LABRUNA et al., 2007; TRAPP et al., 
2006) e carrapatos R. sanguineus (AGUIAR et al., 2007a) de várias regiões do Brasil. Oliveira et al. (2008) estudando 
100 amostras de sangue canino provenientes de Viçosa, MG., por nested-PCR, detectaram cinco amostras positivas 
para E. ewingii, sendo este o primeiro relato da infecção desta espécie de Ehrlichia em cães no Brasil. 

Em 2006, Machado et al. (2006), detectaram pela Reação em cadeia pela PCR, a presença de E. chaffeensis em 
sangue de cervídeo do oeste do Estado de São Paulo, sendo esta a única evidência molecular desta outra espécie de 
Ehrlichia no Brasil.  

E. canis pode ser cultivada in vitro, em linhagem celular originária de monócitos caninos, conhecida por DH82 
(dog histiocytosis), que foi adaptada após um caso de histiocitoma (WELLMAN et al., 1988). Na América do Sul, a 
Venezuela é o único país onde o mesmo agente foi isolado de cães e humano (Unver et al., 2001). No Brasil, o primeiro 
isolamento foi realizado por TORRES et al. (2002) na cidade do Rio de Janeiro, a partir de um cão experimentalmente 
infectado com um isolado local. Aguiar et al. (2007b) adaptaram o isolado Jaboticabal, o qual vinha sendo mantido 
experimentalmente em cães (CASTRO et al., 2004; MACHADO, 2004) em células DH82. Uma terceira amostra, 
designada como isolado São Paulo, foi isolada a partir de um cão naturalmente infectado (AGUIAR et al., 2008a). 
Amostras provenientes de diferentes regiões do Brasil têm sido adaptadas em cultivo celular, e estão sendo analisadas 
frente a diferentes alvos genéticos a fim de melhor caracterizar as cepas brasileiras. Até o momento, nove novas 
amostras foram isoladas “in vitro”, sendo uma proveniente de Londrina, Paraná (designada E. canis Ld #1), uma de 
Presidente Prudente e duas de Atibaia, São Paulo (designadas E. canis PP #14 e E. canis AT #7 e #14, 
respectivamente), duas de Cuiabá, Mato Grosso (designadas por E. canis Cbá #1 e #16), uma de Belém, Pará 
(designada E. canis BL #14) e duas de Monte Negro, Rondônia (E. canis MN #15 e #24) (Comunicação pessoal, 
AGUIAR, D.M. 2008 - dados não publicados). 

No tocante a caracterização molecular, vários trabalhos verificaram haver diferentes graus de identidade entre 
amostras brasileiras de E. canis e de outros paises. Seqüências dos genes 16S rRNA, dsb, p28, gp19 e gp36 de 
diferentes cepas brasileiras de E. canis tem sido avaliadas e comparadas com cepas de outros paises (AGUIAR et al., 
2007a; 2007b e 2008a; DOYLE et al., 2005; LABRUNA et al., 2007; MACHADO, 2004; ROSA, 2005; ZHANG et al., 
2008). 

No tocante as divergências antigênicas, Aguiar et al. (2008a) avaliando as seqüências parciais de aminoácidos 
da proteína de superfície p28 do isolado São Paulo, observaram diferenças quando comparadas aos isolados norte-
americanos Jake (99,3% similar) e Oklahoma e ao Venezuelano VHE (98,7%). Já a proteína DSB, quando avaliada, 
apresentou-se idêntica ao isolado Jake. Este resultado é esperado, pois a proteína DSB é responsável pelas ligações 
dissulfídicas da parede celular bacteriana, tendendo a ser conservada entre as diferentes cepas de Ehrlichia.  

Zhang et al. (2008) quando avaliaram isolados oriundos do Brasil (cepa São Paulo), Estados Unidos (cepa Jake) 
e Israel (cepa 611), observaram haver maior proximidade antigênica entre os isolados americanos, quando comparados 
ao isolado Israelense. Analisando a proteína gp36, os autores observaram uma razoável diferença entre o isolado 
Brasileiro e americano, tendo em vista que a cepa São Paulo apresentou seis unidades a mais de repetições no gene 
correspondente a gp36, conferindo a ela maior peso molecular quando comparada à cepa norte-americana. Por outro 
lado a proteína gp19, que se comporta como importante antígeno imunodominante, pois induz rápida resposta 
imunológica nos cães, apresentou-se antigenicamente similar nas três cepas estudadas. 

Em estudo anterior, McBride et al. (2007), relatou alta similaridade do gene da proteína gp19 entre isolados 
oriundos dos Estados Unidos, México, Brasil e Israel. Devido a essa conservada antigenicidade entre amostras 
geograficamente distintas, sugere-se que a proteína gp19 possa ser usada futuramente para ensaios 
imunodiagnósticos, bem como programas vacinais. 

 
3. VETOR 

A ocorrência da erliquiose canina vem aumentando significativamente nos últimos anos em todas as regiões do 
Brasil e está veiculado ao seu vetor, o carrapato R. sanguineus, conhecido como o “carrapato marrom do cão”, que se 
encontra disseminado por toda área urbana do Brasil (LABRUNA & PEREIRA, 2001). Originário da África o R. 
sanguineus foi introduzido no Brasil possivelmente a partir do século XVI, com a chegada dos colonizadores europeus e 
seus animais domésticos. R. sanguineus é um carrapato trioxeno que possui hábito nidícola, o que torna os cães 
sempre sujeitos a grandes infestações, visto que este carrapato tem grande capacidade de se multiplicar e se manter 
em ambientes urbanos (LABRUNA & PEREIRA, 2001). 

O carrapato se infecta ao ingerir leucócitos circulantes contendo o agente. Isto geralmente ocorre na segunda ou 
terceira semana de infecção do cão (fase aguda), pois no início há maior quantidade de leucócitos infectados. A E. canis 
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se multiplica nas células epiteliais do intestino, hemócitos e nas células das glândulas salivares. Ocorre transmissão 
transestadial, mas não transovariana. Aguiar et al. (2007a) avaliando pela PCR diferentes populações de R. sanguineus, 
observaram que as populações de carrapatos onde fora detectada a presença de E. canis, eram oriundas de locais 
onde havia pelo menos um cão portador. A espécie canina é considerada o principal reservatório da E. canis, uma vez 
que a transmissão transovariana do agente não ocorre no carrapato R. sanguineus, ocorrendo apenas a transmissão 
para o hospedeiro vertebrado pelos estágios de ninfa e adulto (GROVES et al., 1975). Recentemente, Bremer et al. 
(2005) experimentalmente demonstraram que machos adultos de R. sanguineus, sem a presença da fêmea, podem se 
infectar e transmitir (transmissão intraestadial) a doença a diferentes cães de um mesmo local. 

Um estudo experimental com Dermacentor variabilis (o carrapato do cão norte-americano) demonstrou a 
possibilidade de transmissão de E. canis por esse vetor (JOHNSON et al., 1998). Entretanto, E. canis não parece ser 
bem adaptada a esta transmissão, uma vez que os hospedeiros primários dos estágios imaturos (larva e ninfa) do D. 
variabilis são roedores e aves. Como o cão se comporta como o reservatório do agente e sendo o principal hospedeiro 
dos três estágios do R. sanguineus, a adaptação deste carrapato a transmissão da E.canis para os cães ocorreu 
naturalmente. 

Aguiar et al. (2007a) estudando a taxa de infecção por E. canis em diferentes populações de R. sanguineus no 
Brasil, verificaram que a freqüência mínima de infecção tem variado de 2,5 a 6,0%, sugerindo que nem todo sangue 
infectado ingerido pelos carrapatos resulta na infecção do vetor. De fato, Bremer et al. (2005) demonstraram que 
apenas 50 a 70% dos carrapatos R. sanguineus que se alimentaram quando ninfas em cães infectados com E. canis se 
tornaram positivos. Outro fator que pode influenciar as baixas taxas de infecção do vetor seria o parasitismo do 
carrapato em cães em fase assintomática (subclinica) ou crônica da doença, já que é na fase aguda que o encontro do 
agente na circulação sanguínea é mais freqüente (LEWIS et al., 1977). 

 
4. OCORRÊNCIA DA INFECÇÃO POR E. canis NO BRASIL. 

A ampla variação do quadro clínico da EMC, aliado ao longo período de portador e a natureza nidícola do R. 
sanguineus, contribuíram para a disseminação da E. canis, tornando-a uma das doenças infecciosas mais 
diagnosticadas nos países tropicais. No Brasil, as condições climáticas são ideais para manutenção do vetor, além do 
que, a grande população canina errante no nosso país contribuiu para a disseminação deste carrapato (BULLA et al., 
2004). A infestação por R. sanguineus, tem sido considerada importante fator de risco para a infecção por E. canis 
(COSTA JR et al., 2007; TRAPP et al., 2006). 

A freqüência de anticorpos observada no Brasil tem variado de acordo com a região estudada. Através de testes 
de ELISA, Labarthe et al. (2003) avaliaram a presença de anticorpos em cães de diferentes regiões, sendo observada 
43% (105/244) em cães do nordeste, 20,9% (322/1.539) no sudeste, 1,7% (9/541) na região sul e 30,4% (69/227) em 
cães da região centro-oeste do Brasil. Trapp et al. (2006) em Londrina detectaram 22,8% (87/381) de soropositividade 
nos cães atendidos em hospital veterinário local, observando associação estatística significativa (P<0,05) com cães de 
idade igual ou superior a 12 meses, que habitavam região suburbana e apresentava presença de carrapatos. Carlos et 
al. (2007) detectaram anticorpos em 36% (72/200) de cães oriundos da microregião de Ilhéus-Itabuna, Bahia. 

Utilizando a Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI), Aguiar et al. (2007a) avaliaram cães de áreas urbana 
e rural do município de Monte Negro, interior de Rondônia, onde observaram freqüências de 37,9% (58/153) nos cães 
urbanos e 24,8% (40/161) nos cães rurais (P<0,05). Costa Jr et al. (2007) de um total de 226 cães de Minas Gerais, 
detectaram 24,7% de soropositividade no município de Lavras, 37,8% em Belo Horizonte e 65% em Nanuque. Estes 
autores relataram maior ocorrência de anticorpos em cães com idade superior a cinco anos (P<0,05). Ao contrário das 
altas freqüências observadas em cães oriundos das áreas acima da região norte do estado do Paraná, a região sul (sul 
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) apresentam os menores valores de ocorrência, provavelmente devido 
a menor freqüência de parasitismo ou da adaptação do R. sanguineus na transmissão de E. canis nessas regiões. Em 
Pelotas, Rio Grande do Sul, Saito et al. (2008) avaliando 389 cães, detectaram 19 (4,8%) sororeagentes à E. canis. 

Alguns trabalhos enfocaram a freqüência de animais com trombocitopenia, portadores do agente. Dagnone et al. 
(2003) avaliando 129 cães atendidos em Hospital Veterinário em Londrina, PR, através da amplificação parcial do gene 
16S rRNA, observaram presença de DNA em 20% dos cães trombocitopênicos e em 21% dos cães parasitados por 
carrapatos. 

Bulla et al. (2004) estudaram a presença do gene 16S rRNA do agente em cães com diferentes valores de 
trombocitopenia. Dos 217 cães estudados 67 apresentaram o agente circulante, sendo um cão (1,4%) com valores 
normais de plaquetas, 13 cães (21%) com contagem de plaquetas entre 100 a 200.000, e 53 (63%) com valores abaixo 
de 100.000 plaquetas por microlitro. 

No Rio de Janeiro, Macieira et al. (2005) também utilizou o gene 16S rRNA como alvo para avaliar 112 cães com 
trombocitopenia e 114 cães sem trombocitopenia. Nesse estudo, os autores detectaram 30 (26,8%) cães 
trombocitopênicos positivos para E. canis; enquanto quatro (3,5%) animais não trombocitopênicos foram positivos à 
presença do agente (P<0,05). Santos et al. (2007) estudaram 221 cães da região de Ribeirão Preto, SP, pela PCR do 
gene 16S rRNA. Oitenta e seis (38,9%) cães foram positivos para o agente, sendo 57 (66%) trombocitopênicos e 29 
(25,4%) sem trombocitopenia. 

Aguiar et al. (2008b), avaliaram 70 cães suspeitos de erliquiose canina, atendidos em hospital veterinário de 
Botucatu, SP, amplificando parcialmente o gene dsb de Ehrlichia. Do total de cães estudados, 64 cães apresentavam 
trombocitopenia, e todos foram positivos para a infecção, enquanto que os seis cães com parâmetros normais de 
plaquetas foram negativos (P>0,05). Os autores também observaram que os cães com idade entre um a 12 meses 
apresentaram maior freqüência de infecção (65%), quando comparados às faixas etárias entre 12 a 48 meses (32,3%) e 
acima de 48 meses (38%; P<0,05). 

Entretanto, apesar da constante associação de cães trombocitopênicos e infecção por E. canis, outros agentes 
podem ocasionar quadros de trombocitopenia, como Anaplasma platys e Babesia canis (MACIEIRA et al., 2005), o que 
reforça a necessidade do diagnóstico destes hemoparasitas e de outras causas de diminuição de plaquetas da 
erliquiose em cães. 
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INTRODUCTION AND OBJECTIVES  

Ticks induce immune responses in their hosts, indicating that their immunobiological control is possible. Bovines 
are the only known hosts that present heritable, contrasting phenotypes for tick infestations. Ticks fed on resistant 
bovines do not fully ingurgitate and display low reproductive efficiency. Our data and that of others indicate that the 
different phenotypes are mediated by qualitatively distinct immune responses and that resistance correlates with 
antibodies and Jones-Mote and Th1-type immune responses. 

We have developed a strategy for high throughput discovery of candidate antigens for an anti-tick vaccine that is 
based on the following premises: secreted tick salivary (“exposed”) antigens are necessary for maintaining 
immunological memory; different levels of host anti-tick immunity affect gene expression in the parasite; down-regulation 
of gene expression in the parasite induced by immune responses of the naturally resistant hosts is a surrogate for 
screening for protective tick antigens in vivo in naïve animals. We used host immune phenotypes and bioinformatic tools 
to discover genes coding for secreted proteins from tick larvae and salivary glands, the expression of which is affected by 
immune responses of hosts. 

  
METHODS 

We constructed cDNA libraries with SMART technology and mRNA obtained from unfed larvae hatched from 
eggs laid by females fed on susceptible or resistant bovines and from salivary glands of nymphs, males and females also 
fed on susceptible or resistant bovines. Randomly selected clones were PCR-amplified and the DNA inserts were 
sequenced and analyzed with bioinformatic tools. The contigs were compared with public (NR, GO, KOG, P-fam, 
SMART, rRNA, MIT-PLA) and private (sequences for Acari and ESTs of R. microplus) databases, submitted in batch to 
the SignalP server and the origin of the ESTs within the contigs, whether from ticks fed on susceptible (RmS) or resistant 
(RmR) hosts, was determined. In addition, full length sequences for 48 of over 200 genes that partially fulfill our 
requisites for candidate antigens were obtained and cloned into the TOPO VR2001 vector. The antigens were delivered 
intradermally as naked DNA in duplicates (500 µg/innoculation) for in vivo screening in immune cattle. The readout for 
positive clones was local delayed skin reactions and inflammatory infiltrates evaluated at the macroscopic and 
microscopic level. 
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RESULTS AND CONCLUSIONS  
We generated 7,923 ESTs, which clusterize into 3,342 contigs. Of these, over 14% contain a predicted signal 

peptide. Many clusters present differential expression according to the origin of the tick’s blood meal. Noteworthy are 
clusters presenting with similarities to anticoagulant proteins that are essential for successful blood-feeding (RmS 
presents 63 ESTs [expected 43], while RmR exhibits 14 ESTs [expected 33]; P<0.001, chi square test) and to 
metalloproteinases that are related to escape mechanisms and degradation of host extracellular matrix (RmS presents 
26 ESTs [expected 18], while RmR exhibits 7 ESTs [expected 14]; P=0.016). Some of the selected candidate antigens 
delivered as DNA induced delayed skin reactions characterized by edema, erythema and inflammation. However, this 
delivery system did not induce consistent responses. We call the first strategy described herein reverse 
immunogenomics because it relies on using genetically resistant or susceptible, pre-immune hosts to modulate gene 
expression in target tissues of the tick and on a comparative in silico study of the resulting transcriptomes. Our data show 
that different host immune responses affect expression of genes in R. microplus that code for proteins related to 
mechanisms of parasitism, as well as for some of unknown function. These proteins are strong candidates to form a 
cocktail of antigens for a multi-component anti-tick vaccine.  
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ABSTRACT 
The goal of this study was to determinate the soroprevalence of rickettsias of the spotted fever group (SFG), through the 
Indirect Immunofluorescence Reaction (IFI) in 27 dogs and 31 equines; and to report the first occurrence of the disease 
in a patient from Cerro Largo. RS. There were used antigens from five species of Rickettsias identified and characterized 
in Brazil ((R. bellii, R. amblyommii, R. rhipicephali, R. rickettsii, R. parkeri). Serum samples of the patient were processed 
through the IFI, using R. rickettsii antigens. Seven dogs (7/27 –30,4%) and 16 equines (16/31 – 69,6%) were positive for 
at least one kind of ricketsia. Three dogs (3/7– 42,8%) presented R. parkeri titles four times higher that the ones from the 
other antigens and three (3/7 42,8%) reacted to only this rickettsia. In the serums collected from the patient there were 
detected titles of 128 for IgM and also for IgG. The presence of clinical signs compatible associated to the positive 
serology confirms the first human case of Montain Spotted Fever in Rio Grande do Sul. The titles found in the dogs and 
in the equines and the infection of a human being suggest the evidence of transit of ricketsias of MFG in the region. 
Key-words: Mountain Spotted Fever, epidemiology, soroprevalence, dogs, equines, RS 

 
RESUMO 

O objetivo desse estudo foi determinar a soroprevalência de ricketsias do grupo da febre maculosa (GFM), 
através da Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) em 27 cães e 31 eqüinos e relatar a primeira ocorrência da 
doença em uma paciente de Cerro Largo, RS. Foram utilizados antígenos de cinco espécies de Rickettsias identificadas 
e caracterizadas no Brasil (R. bellii, R. amblyommii, R. rhipicephali, R. rickettsii, R. parkeri). Amostras pareadas de soro 
da paciente foram processadas através da RIFI, utilizando antígenos de R. rickettsii. Sete cães (7/27 –30,4%) e 16 
eqüinos (16/31 – 69,6%) foram positivos para no mínimo um tipo de ricketsia. Três cães (3/7– 42,8%) apresentaram 
títulos de R. parkeri quatro vezes superior aos demais antígenos e três (3/7 42,8%) reagiram somente a essa rickettsia. 
Nos soros coletados da paciente foram detectados os títulos de 128 tanto para IgM quanto para IgG. A presença de 
sinais clínicos compatíveis associados à sorologia positiva confirma o primeiro caso humano de Febre Maculosa 
Brasileira no RS. Os títulos encontrados nos cães e eqüinos e a infecção em um ser humano sugerem a evidência da 
circulação de ricketsias do GFM na região. 
Palavras-chave: Febre Maculosa, epidemiologia, soroprevalência, cães, eqüinos, Rio Grande do Sul 

 
Rickettsias são bactérias eucariontes intracelulares obrigatórias. O gênero Rickettsia é dividido em dois grupos: 

Grupo Tifo (GT) e Grupo da Febre Maculosa (GFM) que tem o carrapato como seu maior reservatório (NILSSON et al., 
2005). Na América Latina várias espécies de rickettsias (GFM) têm sido identificadas infectando carrapatos (LABRUNA 

                                                
17 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Centro de Ciências Rurais (CCR), Departamento de 
Medicina Veterinária Preventiva (DMVP), Laboratório de Doenças Parasitárias. *Autor para 
correspondência – Rua Roraima, 1000 – Camobi – Santa Maria – RS. E mail: sangioni@smail.ufsm.br 
18 Programa de Pós Graduação em Medicina Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria  (UFSM).  
Rua Roraima, 1000 – Camobi – Santa Maria – RS.  
19 Secretaria da Saúde de Cerro Largo – RS. Rua Major Antonio Cardoso, 385. CEP 97900000 Cerro Largo 
- RS 
20 Programa de Pós Graduação em Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses – Universidade de 
São Paulo (USP) – Rua Prof Dr Orlando Marques Paiva, 87. Cidade Universitária. CEP 05508270 – São 
Paulo, SP.  
21  Universidade de São Paulo (USP), Departamento de Medicina Veterinária Preventiva (DMVP), 
Laboratório de Doenças Parasitárias. Rua Prof Dr Orlando Marques Paiva, 87. Cidade Universitária. CEP 
05508270 – São Paulo, SP. 



107 

 

et al., 2007a). Apenas algumas espécies são capazes de causar a doença no homem. Os primeiros casos de Febre 
Maculosa Brasileira (FMB) foram relatados no estado de São Paulo por Piza, (1929) e foi denominado de tifo 
exantemático. O Amblyomma cajennense é o carrapato incriminado como o principal transmissor da FMB, 
principalmente no sudeste do Brasil (PINTER et al., 2008) embora em outras áreas da mata atlântica, o A. aureolatum e 
A. ovale tem sido identificado como transmissores (LABRUNA et al., 2004 e PINTER; LABRUNA, 2006). De forma geral 
o gênero Amblyomma apresenta baixa especificidade parasitária, sendo o eqüino, canino, capivara e pequenos 
roedores hospedeiros primários (LABRUNA et al., 2007b). Nos últimos anos, vários casos da rickettsiose em humanos 
têm sido relatados no Brasil, principalmente nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
Bahia (HORTA, 2002). As maiores prevalências foram detectadas nos estados de Minas Gerais e São Paulo (PINTER 
et al., 2008). A doença é considerada não endêmica ou desconhecida na maior parte dos demais estados brasileiros. As 
principais rickettsias já identificadas no Brasil são: R. bellii, R. amblyommii, R. rhipicephali, R. rickettsii, R. parkeri, e R. 
felis, sendo as três primeiras de ocorrência no norte do país e as demais no sudeste. R. rickettsii e R. parkeri são 
patogênicas ao homem, enquanto as demais são de patogenicidade desconhecidas (LABRUNA et al., 2007b). 
Conforme Melles et al., (1992), a doença manifesta-se no homem subitamente com febre contínua, calafrios, prostração, 
mal estar, mialgia, artralgia principalmente nos tornozelos, punhos e ainda cefaléia após um período de incubação de 2 
a 14 dias. Erupções cutâneas maculopapulares aparecem nas extremidades, entre o segundo e sexto dia pós-infecção, 
estendendo-se para o resto do corpo, face e região palmar e plantar. Ao se replicar no endotélio vascular, uma vasculite 
se instala conduzindo a ativação de plaquetas, ativação do sistema de coagulação, trombose e aumento da 
permeabilidade vascular. Distúrbios hemostáticos, incluindo trombocitopenia e tempo prolongado de coagulação, estão 
relacionados com efeitos citopáticos celulares e atividades de endotoxinas da R. rickettsii (DAVIDSON et al., 1990).  

No Rio Grande do Sul surgiu um caso suspeito em novembro de 2005, envolvendo uma agricultora de 39 anos, 
moradora da área rural de Cerro Largo. A paciente foi examinada pelo médico do posto de saúde, que relatou o 
parasitismo por um carrapato nas costas e após vinte dias, apresentou cefaléia, artralgia nos punhos e tornozelos, dores 
generalizadas no corpo, coriza e febre; sintomatologia compatível com a Febre Maculosa Brasileira (FMB). Amostras 
pareadas de soro da paciente foram enviadas para o Laboratório Central de Saúde Pública - RS (LACEN), onde foram 
posteriormente encaminhadas ao Instituto Oswaldo Cruz, RJ e processadas através da técnica de Reação de 
Imunofluorescência Indireta (RIFI), utilizando antígenos de R. rickettsii, o qual apresentou sorologia positiva. Nunca fora 
relatado anteriormente um caso humano de FMB, sendo considerada área não endêmica. O município tem uma 
população de 12 mil habitantes, tendo uma economia baseada em prestação de serviços, comércio e indústria além do 
setor agrícola (soja, trigo, milho, suinocultura, gado de leite). O carrapato que estava fixado na paciente também foi 
encaminhado ao LACEN para identificação sendo classificado como A. ovale.  

Em março de 2007 foram coletados sangue de 31 eqüinos e 27 caninos residentes nas propriedades rurais e 
área periurbana sendo três cães pertencentes à paciente, com a finalidade de monitoramento dos animais sentinelas. A 
RIFI foi realizada no laboratório de Doenças Parasitárias da Universidade de São Paulo (USP). As amostras de soro 
foram processadas utilizando antígenos brutos obtidos de rickettsias isoladas no Brasil. O protocolo utilizado para 
obtenção de antígeno de todas as rickettsias (R. bellii, R. amblyommii, R. rhipicephali, R. rickettsii, R. parkeri) foi 
realizado segundo Zavala-Velasquez, (1996). As amostras de soro foram primeiramente testadas com R. rickettsii e R. 
parkeri como triagem e foram considerados positivos animais que reagiram a partir da diluição de 1:64. Em cada lâmina 
foi testado um soro negativo (controle negativo) e outro positivo (controle positivo). As amostras positivas foram 
posteriormente submetidas à RIFI para titulação utilizando antígenos das demais rickettsias. Toda amostra cujo título 
era quatro vezes superior às demais rickettsias tituladas era considerada homóloga à primeira ricketsia testada (SAITO 
et al., 2008). 

Sete cães (7/27 –30,4%) e 16 eqüinos (16/31 – 69,6%) foram positivos para no mínimo um tipo de rickettsia 
(Tabela 1). Os resultados da sorologia dos cães encontram-se na tabela 2. Todos os cães positivos reagiram à R. 
parkeri, com o maior título encontrado de 2048 (dois títulos 128, um 256, três 1024 e um 2048) e dois cães (2/7 – 
28,6%) reagiram à R. rickettsii, com os títulos de 256 e 512. Quatro cães (4/7 – 57,1%) reagiram à R. amblyommi, sendo 
dois títulos 128 e dois títulos 256. Não houve cães sororeagentes para R. belli. Quatro cães (4/7 – 57,1%) reagiram à R. 
rhipicephali, sendo um animal com o título de 64, dois 128 e um 256. Os dois cães da paciente (C1 e C2) apresentaram 
a titulação de 1024 para R. parkeri. Entre os eqüinos, 15 animais (15/16 – 93,7%) reagiram à R. parkeri, com o maior 
título encontrado de 128 (11 com titulação 64 e quatro 128) e todos os eqüinos positivos na triagem (16/16 – 100%) 
reagiram à R. rickettsi, com o maior título encontrado de 512 (um 64, oito 128, quatro 256 e três 512) (Tabela 3). Pode-
se inferir que o agente etiológico que estimulou cinco cães foi a R. parkeri. Os animais C1, C2 e C5 apresentaram títulos 
da R. parkeri 4 vezes superior aos demais antígenos. Esses soros são considerados homólogos à R. parkeri ou a seu 
cluster. Os títulos de anticorpos homólogos são superiores aos títulos de anticorpos heterólogos. Em alguns casos, as 
diferenças entre os títulos são grandes suficientes para diferenciar o gênero da ricketsia que está estimulando a 
resposta imune (PINTER et al., 2008). Nos demais animais não foram possíveis determinar o agente causador da 
infecção, não obstante os altos títulos apresentados, pois também reagiram com outras ricketsias. Os títulos de 
anticorpos dos cães desse trabalho foram similiares aos encontrados por Saito et al., (2008) que encontraram 42,4% de 
soropositividade em 11 municípios do RS, sendo que 25% dos animais estudados foram estimulados pela R. parkeri. 

Esse agente foi recentemente reconhecido como patogênico ao homem sendo prevalente no Brasil; EUA e 
Uruguai, transmitida principalmente por A. maculatum e A. triste (PADDOCK et al., 2004; VENZAL et al., 2004; 
PACHECO et al., 2007) e apresenta sintomatologia mais branda quando comparada à infecção por R. rickettsii. 
(WHITMAN et al., 2007). O A. ovale parasita animais silvestres e domésticos, sendo raro o parasitismo em ser humano. 
Os adultos parasitam preferencialmente carnívoros (GUGLIELMONE et al., 2003). Este gênero de carrapato já fora 
anteriormente incriminado como vetor de ricketsias do GFM no Brasil (LABRUNA et al., 2004). 

Há somente um caso de rickettsiose humana relatado por Gregory, (1941) no estado do RS, causado por R. tify. 
A determinação da soroprevalência nos animais sentinela é recomendada em locais onde seres humanos são expostos 
ao contato com o carrapato vetor (SANGIONI et al., 2005). Os títulos encontrados em 30,4% dos cães e 69,6% dos 
eqüinos e um ser humano infectado sugerem a evidência sorológica da circulação de ricketsias do GFM na região, 
caracterizando a endemicidade do município. Estudos em seres humanos e o isolamento do agente no carrapato devem 
ser realizados nessa área a fim de se conhecer melhor a dinâmica da rickettsiose e planejar uma vigilância contínua. 
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Tabela 1 - Resultados da detecção de anticorpos através da Reação Imunofluorescência Indireta em cães e eqüinos 
para Rickettsia spp, no município de Cerro Largo - RS 
 

Soros RIFI 

Total Positivos (%) 

Cães 27 7 (30,4) 
Eqüinos 31 16 (69,6) 

Total 58 23 (100) 
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Tabela 2 - Títulos de anticorpos através da Reação Imunofluorescência Indireta de cinco espécies de Rickettsias em 
cães do município de Cerro Largo - RS 
Cães Títulos dos anticorpos segundo os respectivos antígenos 

 R. parkeri R. rickettsii R. amblyommi R. belli R. rhipicephali 
C1 1024 n/r 256 n/r 128 
C2 1024 n/r 256 n/r 128 
C3 128 n/r n/r n/r n/r 
C4 128 n/r n/r n/r n/r 
C5 2048 256 128 n/r 256 
C18 256 n/r n/r n/r n/r 
C19 1024 512 128 n/r 64 

n/r – não reagente 
 
 
Tabela 3 - Títulos de anticorpos através da Imunofluorescência Indireta de cinco espécies de ricketsias em eqüinos do 
município de Cerro Largo - RS 
Eqüinos Títulos dos anticorpos segundo os respectivos antígenos 

 R. parkeri R. rickettsii R. amblyommi R. belli R. rhipicephali 
E2 64 512 128 128 128 
E3 128 512 64 n/r n/r 
E4 64 256 64 n/r n/r 
E5 64 128 n/r 64 n/r 
E7 64 64 n/r 64 n/r 
E9 64 128 64 n/r 128 
E13 64 512 512 64 512 
E15 64 256 128 128 n/r 
E17 n/r 128 128 n/r 64 
E20 64 256 64 128 128 
E21 128 256 64 64 128 
E22 64 128 64 64 n/r 
E23 128 128 n/r n/r n/r 
E26 64 128 128 64 n/r 
E27 64 128 128 64 n/r 
E31 128 128 128 128 128 

n/r – não reagente 
 
 
AVALIAÇÃO  “IN VITRO” DO EFEITO DE INIBIDORES DE PROTEASES CONTRA  LARVAS DE PRIMEIRO 
ESTÁGIO de Cochliomyia hominivorax: ESTUDOS PRELIMINARES 
 

MÁRCIA CRISTINA DE SENA OLIVEIRA1; RODRIGO GIGLIOTI2 

 
ABSTRACT:- OLIVEIRA, M.C.S., GIGLIOTI, R.,[In vitro evaluation of proteases inhibitors effect against first stage 
larvae of Cochliomyia hominivorax: Preliminary study]. 1Rod. Washington Luiz, km 234 - Caixa Postal 339, 13560-
970, São Carlos, SP, Brazil. E-mail: marcia@cppse.embrapa.br., 2 Aluno da UNESP, Jaboticabal. 

The excretory/secretory products (E/SP) of Cochliomyia hominivorax first stage larvae (L1) were prepared using 
eggs from a colony maintained in the laboratory. The protein profiles of the E/SP was obtained using sodium dodecyl 
sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) and the proteolytic activity was investigated in the same gels, 
using gelatin as substrate. The characterization of the proteases also was investigated in gels with gelatin as substrate, 
treating E/SP samples with the following proteases inhibitors: phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF), tosylphenylalanyl 
chloromethyl ketone (TPCK), tosylphenylalanine chloromethyl ketone (TPCK), ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) 
and 3,4-dichloroisocoumarin (DCI). The protein profile produced for L1 revealed the presence of a diverse array of 
proteins with molecular weight between 97 KDa and 14 KDa. There was wide proteolytic activity of the L1 ES/P on 
gelatin, including high, medium and low molecular weights. The studies with proteases inhibitors showed predominance 
of the serine-protease and metalloprotease enzymes. The first “in vitro” study for verification of the protease inhibitor 
effects on the larvae development was done using an EDTA solution. This inhibitor, at the concentration used, was lethal 
to 40% of the larvae after two hours of exposure and 100% of the larvae after 12 hours. New laboratory studies are 
necessary to determine the best concentrations for EDTA effect and for the other protease inhibitors identified. 
key-words: enzymes, excretory/secretory products, myisis 

 
RESUMO: 

Os produtos de excreção/secreção (PE/S) das larvas de primeiro estágio de Cochliomyia hominivorax (L1) foram 
preparados usando-se ovos originados de uma colônia mantida em laboratório. O perfil das proteínas dos PE/S foi 
obtido usando a eletroforese em gel de poliacrilamida contendo dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) e a atividade 
proteolítica foi investigada nos mesmos géis, utilizando gelatina como substrato. A caracterização das proteases foi 
investigada também em géis com gelatina como substrato, tratando-se as amostras dos PE/S com os seguintes 
inibidores sintéticos de proteases: phenilmetilsulfonil fluoride = PMSF, tosilfenilalanil clorometil cetona = TPCK, tosil lisil 
clorometil cetona = TLCK, ácido etileno diamino tetracético = EDTA e 3,4- dicloroisocumarina = DCI. O perfil das 
proteínas produzidas por L1 revelou a presença de diversas bandas protéicas com massas moleculares entre 97 KDa e 
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14 KDa. Foi verificada ampla atividade proteolítica dos PE/S de L1 sobre a gelatina, desde a região correspondente às 
proteases de maiores massas moleculares como as intermediárias e baixas. Nos ensaios com inibidores de proteases, 
foi verificado um predomínio de enzimas do grupo das serina-proteases e metalo-proteases. O primeiro ensaio 
conduzido “in vitro” para verificação do efeito dos inibidores de proteases sobre o desenvolvimento larvar, foi feito 
utilizando solução de  EDTA. Esse inibidor, na concentração utilizada, foi letal para 40% das larvas após duas horas de 
exposição e 100% das larvas após 12 horas de exposição. Novos estudos serão conduzidos no laboratório a fim de 
determinar as melhores concentrações para o EDTA e também para os demais inibidores de proteases identificados. 
Palavras-chave: enzimas, produtos de excreção/secreção, miíases  

 
INTRODUÇÃO 

O parasitismo pelas larvas da mosca Cochliomyia hominivorax produzem miíases primárias nos animais 
domésticos, causando considerável prejuízo para a pecuária nacional. Em virtude dessa importância econômica, surgiu 
a necessidade de se conhecer detalhes da interação entre parasito e hospedeiro que pudessem levar ao 
desenvolvimento de medicamentos mais eficazes e a criação de novos métodos de controle dessa doença. Sabe-se 
que o processo de estabelecimento e nutrição das larvas  de vários dípteros cujas larvas produzem miíases envolvem a 
excreção/secreção de enzimas proteolíticas. Essas proteases estariam ainda envolvidas em outros processos vitais 
para as larvas como mudança de estágio e mecanismos de escape da resposta imune dos hospedeiros. Em vista de 
tais considerações, esse trabalho de pesquisa teve como objetivo conhecer o perfil das proteínas presentes nos  
produtos de excreção/secreção (PE/S) das larvas de primeiro estágio (L1), caracterizar sua atividade proteolítica por 
meio da eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) copolimerizado com 
gelatina  e estudar o efeito dos inibidores de proteases sobre L1 “in vitro”.  

 
Manutenção da cultura de C. hominivorax e preparo dos PE/S das larvas 

A colônia de C. hominivorax estabelecida no Laboratório de Sanidade Animal da Embrapa Pecuária Sudeste é 
mantida por meio da colheita de larvas em bovinos naturalmente infestados. As larvas de terceiro estágio são 
identificadas por apresentarem pigmentação nos troncos traqueais que atingem os 3-4 últimos segmentos. Essas larvas 
são incubadas em meio de cultura composto por carne moída e sangue bovino colhido com citrato de sódio, conforme 
descrito por SMITH (1960), com adaptações. 

Fêmeas oriundas dessa cultura foram utilizadas para  obtenção de posturas e  L1. Para o preparo dos PE/S, 
grupos de 50 larvas foram lavadas 3 vezes: em água destilada, água adicionada de antibiótico e novamente em água 
pura. Essas larvas foram cuidadosamente secas com papel de filtro e colocadas em placa de Petri contendo 5 mL de 
meio RPMI adicionado de Vancomicina R . A placa foi incubada por 10 horas, em estufa a 37 º C. Após esse período, as 
larvas foram descartadas e o meio foi submetido a centrifugação a 6.000g por 20 minutos a 4°C. Alíquotas de 
sobrenadante foram transferidas para microtubos que foram devidamente marcados e identificados.  

Os PE/S foram armazenadas em congelador à temperatura de -80°C até o momento das análises. 
 

Determinação da concentração de proteínas nos PE/S de L1 
 A dosagem das proteínas totais presentes nos PE/S de L1 de C. hominivorax foi realizada pelo método do 

ácido bicinconínico (BCA - Protein Assay Reagent Kit – Pierce), de acordo com as instruções do fabricante, utilizando 
soroalbumina bovina (BSA) como padrão. As análises eletroforéticas foram feitas utilizando as concentrações de 10, 20 
e 30 µg de proteína. 

 
Análise eletroforética das proteínas dos PE/S de L1 

A metodologia utilizada para análise do perfil protéico foi a eletroforese em gel de poliacrilamida a 10 % com 
dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) segundo técnica descrita por LAEMMLI (1970). Amostras foram concentradas com 
aplicadas diluídas v/v em tampão (TRIS-HCl 500mM, pH 6,8; SDS 1%, 2-mercaptoetanol 128mM, glicerol 10%, azul de 
bromofenol 0,05%). As corridas eletroforéticas foram realizadas em sistema vertical (Bio América) em corrente 
constante de 30 mA. Foram utilizados os padrões  de peso molecular HMW e LMW (Pharmacia). Os géis foram corados 
com nitrato de prata segundo WRAY et al., (1981). O cálculo das massas moleculares aparentes das proteínas foram 
feitos usando o programa Lab Image (KodaK).Os perfis eletroforéticos dos PE/S de L1 estão apresentados na Figura 1, 
e não se observou diferença no padrão de migração  nas duas concentrações protéicas usadas (30 e 40 µg).  
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Figura 1-Perfis protéicos dos produtos de excreção/secreção de larvas de primeiro estágio de C. hominivorax 

(a=30 µg, b= 40 µg). Padrão de massa molecular indicado à esquerda. (SDS-PAGE-Prata). 
 Os perfis mostram a presença de bandas protéicas com massas aparentes superiores a 66 KDa, várias bandas 

com massas intermediárias e baixas que se estendem  até a região final do gel (cerca de 14 KDa).  
 

Atividade proteolítica dos PE/S das larvas de C. hominivorax 
zimograma em SDS-PAGE copolimerizado com gelatina 

A atividade proteolítica dos PE/S foi analisada em géis de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS-
PAGE) seguindo metodologia descrita por WILLIANS & COOMBS (1995). Para esse fim, as amostras de PE/S foram 
diluídas (v/v) em tampão (TRIS-HCl 500mM, pH 6,8; SDS 1%, 2-mercaptoetanol 128mM, glicerol 10%, azul de 
bromofenol 0,05%) e aplicadas ao gel de acrilamida 5-12,5% copolimerizado com gelatina a 0,2% (p/v). Após a corrida 
os géis foram incubados em triton X-100 (2,5% v/v) por 30 minutos sob agitação, enxaguados e incubados em tampão 
TRIS-HCl pH 8,15 contendo CaCl2 1mM, ditiotreitol (DTT Sigma) 1 mM, por 15 horas a 37° C. Ao final desse período os 
géis foram corados em Amido Black 0,1% em metanol : ácido acético : água (30:10:60) e descorados neste mesmo 
solvente. O perfil de proteólise (Figura 2) revelou a presença de hidrólise difusa na faixa que se estende desde a região 
de massa molecular aparente maior que 220 KDa e por zonas de hidrólise intensa nas regiões de 170 kDa e 
aproximadamente 70 kDa. Por meio desse experimento pôde-se observar essas larvas produzem uma ampla gama de 
enzimas que atuam sobre a gelatina. 

Figura 2-Atividade proteolítica dos PE/S de L1 de C. hominivorax (a=10 µg, b=20 µg, c= 30 µg) em gel de poliacrilamida 
5-12,5% e coloração por Amido Black. Padrão de massa molecular indicado à esquerda. 
 
Efeito dos inibidores de proteases sobre os PE/S de L1 de C. hominivorax 

A inibição da atividade proteolítica dos PE/S das larvas foram analisadas nos mesmos géis descritos para o 
zimograma. As amostras foram previamente incubadas com cada um dos inibidores (phenilmetilsulfonil fluoride = PMSF, 
tosilfenilalanil clorometil cetona = TPCK, tosil lisil clorometil cetona = TLCK, ácido etileno diamino tetracético = EDTA e 
3,4- dicloroisocumarina = DCI) diluídas em tampão da amostra (TRIS-HCl 500mM, pH 6,8; SDS 1%, 2-mercaptoetanol 
128mM, glicerol 10%, azul de bromofenol 0,05%) e aplicadas ao gel. Os géis foram corados segundo técnica descrita 
para detecção da atividade proteolítica. O resultado da análise (Figura 3) mostrou que a inibição da atividade proteolítica 
dos extratos de L1 foi obtida principalmente pela incubação com DCI e PMSF. Inibições moderadas foram conseguidas 
com TLCK e EDTA. A inibição da atividade enzimática dos PE/S de L1 sobre a gelatina pelos inibidores DCI, PMSF e 
TLCK, mostraram que as enzimas predominantes nesses extratos foram do tipo serina-proteases. A inibição parcial pelo 
EDTA indica a presença de enzima do grupo das metalo-proteases. A presença de enzimas desses dois grupos nos 
PE/S de larvas de dípteros que invadem tecidos, foi verificada por McKERROW (1989) e CHAMBERS et al., (2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



112 

 

Figura. 3- Efeito de inibidores sobre a atividade proteolítica dos PE/S de L1 de Cochliomyia hominivorax (a = 
controle; b = PMSF; c = TPCK; d = TLCK; e = EDTA; f = DCI) em gel de poliacrilamida 5-12,5% e coloração por Amido 
Black. Padrão de massa molecular indicado à esquerda. 

 
Efeito do EDTA sobre L1 de C. hominivorax  

Tendo em vista os tipos de enzimas presentes nos PE/S de L1 de C. hominivorax, os estudos iniciais do efeito 
desses inibidores de proteases sobre o desenvolvimento larvar “in vitro” foram feitos usando o EDTA, por ser o inibidor 
mais acessível.  O teste foi feito utilizando a mesma metodologia que está sendo desenvolvida  no laboratório 
(OLIVEIRA et al., 2008) para a análise do efeito de fitoterápicos sobre essas larvas. Foram usadas L1, provenientes de 
cultura mantida em laboratório. Sangue bovino foi diluído em solução de EDTA para concentração final de 60 µg/mL. 
Essa solução foi incorporada a 1 g de carne moída, compondo assim o meio de cultura que foi distribuído em placas de 
Petri. Os controles foram preparados da mesma forma,  utilizando apenas o sangue bovino colhido com citrato de sódio 
e a carne moída, sendo quatro  repetições por tratamento. Vinte e cinco L1  com cerca de 6 horas, foram colocadas 
sobre o meio de cultura em cada placa. As placas foram  incubadas em estufa a 37°C. As leituras foram feitas com duas 
e doze horas após a incubação. Nas quatro placas controles as larvas desenvolveram-se normalmente, completando o 
ciclo. Verificou-se que o EDTA, na concentração usada foi letal para 40% das larvas nas primeiras 2 horas e para 100% 
após 12 horas de exposição. Esses resultados preliminares indicam  que um antiparasitário tópico adicionado desse 
inibidor de proteases poderia ser eficiente, atuando inclusive na redução da população de C. hominivorax. Novos 
estudos estão sendo conduzidos no laboratório a fim de se determinar as melhores concentrações de trabalho para o 
EDTA e também para os demais inibidores de proteases identificados . 
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O PAPEL DOS HOSPEDEIROS AMPLIFICADORES NA EPIDEMIOLOGIA DA FEBRE MACULOSA BRASILEIRA 
 

MAURICIO CLAUDIO HORTA22 

 
RESUMO 

Embora as bactérias do gênero Rickettsia spp sejam transmitidas hereditariamente entre gerações sucessivas de 
uma população de carrapatos, através da transmissão transovariana e sobrevivência transestadial, apenas este 
mecanismo não seria suficiente para mantê-la ativa ao longo do tempo, devido ao efeito deletério do agente na 
população de carrapatos. Desta forma, um mecanismo de efeito amplificador, desempenhado por alguns animais 
silvestres, deve existir para garantir a manutenção na bactéria na natureza. O hospedeiro amplificador mantém a 
bactéria em altos níveis em sua corrente sanguínea por alguns dias ou semanas, o que garante que novos carrapatos 
não infectados se infectem, amplificando a infecção por Rickettsia spp na população de carrapatos. No Brasil, diferentes 
trabalhos têm incriminado as capivaras (Hydrochoerus hydrochoerus) e os gambás (Didelphis spp) como hospedeiros 
amplificadores de R. rickettsii para carrapatos A. cajennense. 

 
ABSTRACT 

Although Rickettsia spp is efficiently transmitted transstadially and transovarially in ticks, the infected ticks have 
lower survival rates than uninfected ticks. This condition would cause the complete elimination of R. rickettsii from tick 
populations during subsequent generations, due to survival and reproductive disadvantages of infected ticks. It is 
considered that some vertebrate wild hosts are essential for the maintenance of Rickettsia spp in nature, since they act 
as amplifier hosts for R. rickettsii to the tick population. New lineages of infected ticks are created while uninfected ticks 
feed on vertebrate hosts that had became rickettsemic through the feeding of infected ticks. In Brazil, researches 
incriminated the capybaras (Hydrochoerus hydrochoerus) and the opossums (Didelphis spp) like amplifier hosts of R. 
rickettsii to ticks A. cajennense. 
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 As riquetsioses estão associadas a diversos artrópodes: piolhos, pulgas, carrapatos e outros pequenos ácaros 

(Raoult; Roux, 1997). Estão amplamente distribuídas pelo mundo em focos endêmicos e geralmente aparecem em 
intervalos esporádicos, re-emergindo de forma epidêmica na população humana. A interação dessas bactérias, tanto 
com hospedeiros vertebrados como com seus vetores, serve como um excelente modelo de estudo do complexo 
hospedeiro-parasita. A interação do agente com artrópodes que se alimentam de sangue representa um grande elo na 
evolução biológica. As relações íntimas das riquétsias com os vetores são caracterizadas pela eficiência de sua 
multiplicação e estabelecimento no artrópode, transmissão trans-estadial e trans-ovariana e, ainda, pela sua extensa 
distribuição geográfica e ecológica. As riquétsias diferem consideravelmente em termos do vetor, distribuição geográfica 
e virulência (Azad; Beard, 1998). 

Para compreender a importância de hospedeiros vertebrados no ciclo de Rickettsia spp, é 
fundamental o conhecimento: da ocorrência da infecção natural em animais; da biologia dos hospedeiros 
vertebrados; das espécies e estádios de carrapatos que parasitam os hospedeiros em condições naturais; 
da dinâmica e inter-relações entre os hospedeiros, vetores e as bactérias em um foco natural; e da 
evolução da infecção experimental em animais não imunes com referência particular da duração da 
riquetsemia, níveis necessários para infectar os vetores e aparecimento e persistência de anticorpos 
(Bozeman et al., 1967). 

No Brasil, a Febre Maculosa Brasileira (FMB) já foi notificada em toda a região sudeste do país, 
além da Bahia e em Santa Catarina (Silva; Galvão, 2004; Madeira; Weisbrich, 2004). A espécie R. rickettsii 
tem sido incriminada como responsável pelas infecções humanas no país. 

Na América do Norte, considera-se que a R. rickettsii mantém seu ciclo vital na natureza, entre o carrapato vetor 
(Dermacentor andersoni e Dermacentor variabilis) e algumas espécies de pequenos roedores, chamadas de hospedeiro 
amplificador (Microtus pensilvanicus, Pitymus pinetorum, Peromyscus leucopus e Sigmodon hispidus) (McDade; 
Newhouse, 1986; Burgdorfer, 1988).  

Embora a bactéria também seja transmitida hereditariamente entre gerações sucessivas de uma população de 
carrapatos, através da transmissão transovariana e sobrevivência transestadial, apenas este mecanismo não seria 
suficiente para mantê-la ativa ao longo do tempo, devido ao efeito deletério do agente na população de carrapatos 
(McDade; Newhouse, 1986; Niebylski et al., 1999). Desta forma, um mecanismo de efeito amplificador, desempenhado 
por alguns animais silvestres, deve existir para garantir a manutenção na bactéria na natureza. O hospedeiro 
amplificador mantém a bactéria em níveis altos em sua corrente sanguínea por alguns dias ou semanas, o que garante 
que novos carrapatos não infectados se infectem, amplificando a infecção por R. rickettsii na população de carrapatos 
(Burgdorfer, 1988). 

Para que um vertebrado seja um bom hospedeiro amplificador na natureza, ele deve: 1) ser abundante na área 
endêmica para a febre maculosa; 2) ser um bom hospedeiro do carrapato vetor em condições naturais; 3) ser 
susceptível à infecção por R. rickettsii; 4) manter a R. rickettsii circulante em níveis plasmáticos suficientes para infectar 
carrapatos que se alimentem nele. (Labruna, 2006). 

Nos Estados Unidos, as espécies de pequenos redores citadas acima preenchem esses quatro 
quesitos, por isso são consideradas o principais hospedeiros amplificadores de R. rickettsii na natureza 
(Burgdorfer, 1988). No Brasil, diferentes trabalhos realizados desde a década de 1930 têm incriminado as 
capivaras (Hydrochoerus hydrochoerus) e os gambás (Didelphis spp) como hospedeiros amplificadores de 
R. rickettsii para A. cajennense (Moreira; Magalhães, 1935; Travassos; Vallejo-Freire, 1942; Horta et al., 
2007; Pacheco et al., 2007). 

 
CAPIVARAS 

As capivaras são abundantes em muitas áreas endêmicas, são hospedeiros primários de A. cajennense e são 
susceptíveis à infecção pela R. rickettsii. Travassos e Vallejo-Freire (1942) mostrou que as capivaras mantiveram R. 
rickettsii circulante por vários dias, após serem infectadas experimentalmente. Outro trabalho mais recente (Souza et al., 
2004) mostrou que capivaras de áreas endêmicas para febre maculosa apresentaram altos títulos de anticorpos anti-R. 
rickettsii, confirmando a suscetibilidade das capivaras à infecção pelo agente. 

Pacheco et al. (2007) avaliaram a infecção por Rickettsia spp em 73 capivaras de diferentes regiões do Estado 
de São Paulo, através da técnica de imunofluorescência indireta (RIFI). Um total de 19 (26,0%), 25 (34,2%), e 50 
(68,5%) soros de capivaras reagiram com R. rickettsii, R. parkeri, e R. bellii, respectivamente. Foi possível inferir como 
antígeno provável de infecção R. bellii em 25 capivaras, e R. parkeri em 3 capivaras, através de análise comparativa 
dos resultados obtidos dos diferentes antígenos. Este trabalho relata a infecção natural por R. bellii em vertebrados e 
também a primeira evidência de infecção por R. parkeri em capivaras (Pacheco et al., 2007) 

Em estudo recente, a infecção experimental por R. ricketsii em capivaras foi realizada através de infestação de 
carrapatos A. cajennense previamente infectados, objetivando a avaliação clínica da doença e a transmissão da 
infecção para carrapatos A. cajennense. As capivaras adquiriram a infecção e permanecendo infectadas por um período 
de 27 dias sem apresentarem sinais clínicos da doença. As capivaras infectadas nesse estudo foram capazes de 
transmitir a infecção para aproximadamente 20-25% dos carrapatos alimentados nas mesmas, durante o período de 
infecção (Souza et al., 2008). As baixas taxas de infecção dos carrapatos A. cajennense obtidas nesse estudo (20-
25%), estão compatíveis com as taxas de infecção obtidas por Labruna et al. (2008), para a espécie A. cajennense (10-
60%), quando alimentadas em cobaias experimentalmente infectadas com R. rickettsii (Labruna et al., 2008). 

 
GAMBÁS 

Os gambás (Didelphis sp) são abundantes em praticamente todas as áreas endêmicas, são comumente 
parasitados por larvas e ninfas de A. cajennense e A. dubitatum, em algumas áreas endêmicas (Horta et al., 2007) e 
são susceptíveis à infecção pela R. rickettsii (Moreira; Magalhães, 1935; Travassos, 1937; Horta et al., 2007). Até o 
presente momento, os únicos isolamentos de R. rickettsii diretamente de animais no Brasil foram obtidos em gambás 
naturalmente infectados, nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, ainda na década de 1930 (Moreira; Magalhães, 
1935, Travassos, 1937). Além desses fatores, os gambás também apresentam uma alta taxa de renovação populacional 
(Emmors; Feer, 1997), o que possibilita a entrada de animais suscetíveis em uma determinada população. 
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Nos Estados Unidos, gambás (Didelphis virginiana) experimentalmente infectados com R. rickettsii mantiveram 
rickettsemia por 3-4 semanas, sendo este o período riquetsêmico mais longo relatado em animais experimentalmente 
inoculados (Bozeman et al., 1967). Infelizmente, esses autores não testaram a capacidade destes gambás 
riquetsêmicos em infectar carrapatos se alimentando neles. 

Em outro estudo, gambás amostrados no Texas, EUA, foram testados quanto à presença de 
anticorpos anti-Rickettsia felis, pela reação de imunofluorescência indireta, apresentando uma 
soropositividade de 22,0%. No mesmo trabalho, 2% das pulgas Ctenocephalides felis felis colhidas sobre 
esses animais estavam infectadas por R. felis. Entretanto, não houve uma correlação positiva entre pulgas 
infectadas e soropositividade dos gambás (Boostrom et al., 2002). 

No Brasil, gambás de vida livre foram capturados em cinco áreas do estado de São Paulo, sendo pelo menos 
quatro consideradas endêmicas para febre maculosa. Soros colhidos de 94 gambás (65 D. aurita e 29 D. albiventris) 
capturados foram individualmente testados pela RIFI frente a antígenos de R. rickettsii, R. felis, R. parkeri, e Rickettsia 
bellii, sendo que 64 indivíduos (68,1%) foram reagentes a pelo menos um dos antígenos citados. Conforme 
interpretações previamente padronizadas (Horta et al., 2004), comprovou-se a infecção por R. rickettsii em nove 
gambás e por R. parkeri em três gambás. Os ectoparasitas desses mesmos animais foram testados, para pesquisa de 
DNA de Rickettsia spp, tendo sido encontrado infecção em 22,7% das pulgas e em 11,4% dos carrapatos (Horta et al., 
2007). 

A infecção experimental de R. rickettsii em gambás de orelha-preta (Didelphis aurita), e o papel 
desses animais como hospedeiros amplificadores para carrapatos A. cajennense foram avaliados por Horta 
et al. (2008). Três grupos de gambás foram estudados: grupo 1 (G1) inoculado via intraperitoneal com R. 
rickettsii; grupo 2 (G2) infestado com carrapatos previamente infectados por R. ricketsii; e grupo 3 (G3) 
utilizado como grupo controle. Todos os gambás dos G1 e G2 se infectaram, através de comprovação 
pelas técnicas de real-time PCR e/ou inoculação experimental em cobaias. No entanto, não apresentaram 
sinais clínicos aparentes da doença. A riquetsemia foi detectada a partir do segundo dia pós-inoculação, 
tendo sua duração variando de 14 a 28 dias. Larvas e ninfas de A. cajennense foram alimentados nesses 
gambás objetivando se avaliar a transmissão da infecção para os carrapatos através da real-time PCR. 
Aproximadamente 18% e 5% dos carrapatos alimentados nos gambás dos grupos G1 e G2, 
respectivamente, adquiriram a infecção por R. rickettsii. Esse estudo demonstrou que a R. rickettsii foi 
capaz de infectar os gambás sem causar doença, desenvolvendo riquetsemia suficiente para transmitir a 
infecção para carrapatos A. cajennense (Horta et al., 2008). 

 
CÃES 

Alguns animais domésticos como eqüinos e cães, são hospedeiros primários de algumas espécies de 
carrapatos, atuando como animais sentinelas em áreas endêmicas para a FMB (Horta et al., 2004; Sangioni et al., 2005; 
Pinter et al. 2008;). Em estudo realizado em cães experimentalmente infectados por R. rickettsii, o período de 
riquetsemia verificado variou de 3 a 13 dias, sendo que no período de infecção, os cães apresentaram sinais clínicos da 
doença durante o período de infecção, como febre, letargia, anorexia, lesões oculares, trombocitopenia e anemia. 
Contudo, a capacidade de carrapatos alimentados nesses animais durante o período riquetsêmico de adquirirem a 
infecção não foi avaliada (Piranda et al., 2008). Além da ausência de sintomas clínicos durante o período de infecção 
am capivaras e gambás, o período riquetsêmico nesses animais foi consideravelmente maior do período riquetsêmico 
verificado nos cães (Piranda et al., 2008, Souza et al., 2008; Horta et al., 2008).  

Em populações com altas taxas de renovação populacional, a entrada de animais suscetíveis à doença é maior, 
o que aumenta consideravelmente o risco de uma primo-infecção e conseqüentemente o risco de transmissão da 
infecção para os carrapatos que se alimentarem nesses animais. No entanto, os cães apresentam baixas taxas de 
renovação populacional, diferentemente com o que acontece com as capivaras e os gambás. 

Através dos estudos experimentais supracitados, tanto as capivaras como os gambás, apresentaram resultados 
que os implicam como hospedeiros amplificadores de R. rickettsii para determinados vetores, no caso, carrapatos da 
espécie A. cajennense. Embora todos esses estudos anteriores tenham demonstrado inferência sobre a participação 
das capivaras e dos gambás no ciclo epidemiológico da FMB, dados importantes sobre a participação desses e de 
outros animais silvestres ainda merecem ser minuciosamente estudados. 
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ABSTRACT 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus is one of the most important pests of livestock in Central, South America and 
Australia. Vaccines derived from intestinal glycoprotein Bm86 have a large potential as a not chemical method for tick 
control.  The SBm7462® is a synthetic vaccine derivative from Bm86 and has three immunogenic epitopes: 4822 (aa 
398-411), 4824 (aa 123-145) and 4823 (aa 21-35). Different forms of production of the synthetic peptide and your use 
are being tested in our laboratories: in yeast Pichia pastoris and Kluyveromyces lacti;; expression  in genetically modified 
plants and use as a DNA vaccine. In order to develop recombinant peptides were designed and construed synthetic 
genes optimized for expression in yeast. There was a demonstration of the expression of the sequences introduced in 
the yeast genome. Preliminary studies have shown the recognition of the peptide expressed (rSBm7462) by IgG anti 
peptide produced in rabbits. Currently, studies are being conducted in mice BALB / C with the purpose of verifying the 
kinetics of antibodies and the kinetics of formation of germinal centers.  
Key-words:  Ticks; R. (B.) microplus; Control; Vaccine; bm86; Synthetic and Recombinant Peptides. 
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RESUMO 
Rhipicephalus (Boophilus) microplus é um dos mais importantes parasitas de rebanho nas Américas Central e 

Sul e na Austrália de um ponto de vista econômico. Vacinas derivadas da glicoproteína intestinal Bm86 possuem um 
amplo potencial como método não químico no controle dos carrapatos. A SBm7462® é uma vacina sintética derivada da 
Bm86 e possui três epítopos imunogênicos: 4822 (a.a. 398-411), 4824 (a.a. 123-145) e 4823 (a.a. 21-35). Com o intuito 
de produzir peptídeos sintéticos recombinantes e seu uso como imunógeno, estão sendo testados em nossos 
laboratórios formas de produção em leveduras Pichia pastoris e Kluyveromyces lacti; utilização de vacinas de DNA; e 
expressão em plantas modificadas geneticamente. Com este objetivo foram desenhados genes sintéticos otimizados 
para a expressão em leveduras. Realizou-se a comprovação da expressão das seqüências introduzidas no genoma das 
leveduras. Estudos preliminares, mostraram o reconhecimento do peptídeo expressado (rSBm7462) por IgG de coelhos 
anti peptídeo SBm7462®. Atualmente, estão sendo conduzidos estudos em camundongos Balb/C com a finalidade de 
verificar a cinética de anticorpos e da formação de centros germinais.  
palavras-chaves: Garrapatos; R. (B.) microplus; Controle; Vacina; bm86; Peptídeos Sintéticos e Recombinantes.  

 
Entre as 869 espécies conhecidas de carrapatos no mundo (De La Fuente e Kocan, 2003), o Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus (Canestrini, 1887) possui importância veterinária, sendo o principal ectoparasito de bovinos, nas 
regiões tropicais e subtropicais do mundo. 

Os prejuízos causados pela infestação de carrapatos e as doenças transmitidas, segundo a FAO (Food and 
Agriculture Organization), ultrapassam sete bilhões de dólares anuais no mundo. Somente no Brasil, que possui um 
rebanho com aproximadamente 170 milhões de cabeças, estudos apontaram prejuízos superiores a dois bilhões de 
dólares anuais (Grisi et al., 2002; Tavares, 2006). Assim o que poderia ser denominado o complexo 
Boophilus/hematozoários daria uma perda média anual de US$ 11,76 por bovino considerando-se a população 
brasileira de 170 milhões de bovinos.  

Aliado a sua extensa distribuição geográfica, os severos prejuízos causados pelo R. (B.) microplus à pecuária 
nacional são de ordem direta e indireta. Os primeiros remetem para animais com perda de peso, baixa conversão 
alimentar, perdas na qualidade do couro, toxinas liberadas no hospedeiro, lesão da pele, entre outros. Jonsson et al. 
(1998) estimaram que cada teleógina seria responsável pela queda de produção diária de 8,9ml de leite Em 2006 o 
mesmo autor calculou que cada fêmea ingurgitada é responsável por uma redução de aproximadamente 1,37g de peso.   

 Os prejuízos de causa indireta estão relacionados com a transmissão de hematozoários, como Babesia bovis e 
B. bigemina, além de participação na epidemiologia do Anaplasma marginale (Patarroyo, 1994; Santos et al., 1998; Ruiz 
et al., 2005; Oliveira-Siqueira et al., 2005). Estudos demonstram que os carrapatos provocam efeitos 
imunossupressores no hospedeiro, o que pode facilitar a transmissão ou a gravidade de babesioses e anaplasmoses 
(Kashino et al., 2005; Jonsson, 2006). 

O controle de carrapatos está centrado, atualmente, no uso de pesticidas das mais variadas bases químicas. O 
alvo desses compostos químicos, em geral, é o sistema nervoso do ectoparasito. Recentes pesquisas propõem o uso 
de ectoparasiticidas tendo como objetivo afetar os mecanismos reguladores do crescimento, neuropeptídeos e o 
sistema neuroendócrino (Taylor, 2001).   

 O uso indiscriminado de acaricidas, e muitas vezes sem critérios técnicos, levou a uma pressão de seleção 
culminando na aquisição de resistência (processo irreversível) por parte dos parasitos aos mais diversos grupos 
químicos. Existem vários tipos de mecanismos de resistência para cada classe de acaricida. Mutação no local alvo do 
acaricida representa o principal mecanismo de resistência observado, mas há exemplos de mecanismos metabólicos 
(Baxter e Barker, 1998; Foil et al., 2004). 

Medidas alternativas de controle são propostas como modo de minimizar os obstáculos derivados do uso de 
parasiticidas químicos, que além da resistência, trazem problemas de resíduos para os produtos de origem animal e 
para o meio ambiente. 

Diversas medidas de controle biológico vêm sendo avaliadas como possíveis ferramentas de combate ao R. (B.) 
microplus. Dentre elas, destaca-se a utilização de pastagens ou o uso rotacional das mesmas que dificultam o acesso 
de larvas ou que liberem agentes voláteis (Labruna e Veríssimo, 2001; Fernandez-Ruvalcaba, 2004). Outra medida que 
tem sido abordada é o banho dos animais com extratos fitoterápicos que inibem o acesso das larvas (Heimerdinger et 
al., 2006). Por outro lado o emprego de entomoparasitas é outra técnica sob avaliação. Entre os entomoparasitas pode-
se destacar a mosca Megaselia scalaris que reduz o número de ovos das teleóginas (Andreotti et al., 2003). Nematóides 
entomopatogênicos são promissores agentes biológicos no controle de diversas espécies de carrapatos, entre elas o R. 
(B.) microplus, destruindo a hemocele dessas espécies (Samish e Glazer, 2001; Vasconcelos et al., 2004). Fungos 
entomopatogênicos, com ação similar ao exposto anteriormente, de diferentes gêneros estão apresentando resultados 
satisfatórios como pesticidas (Bittencourt et al., 2003; Polar et al., 2005a; Polar et al., 2005b; Bahiense et al., 2006), 
entre outras medidas. 

O melhoramento animal na seleção de raças mais resistentes ao carrapato ainda é um processo polêmico. Há 
controvérsia sobre estimativas de valores de herdabilidade e questiona-se a correlação da característica de resistência 
aos carrapatos com a produtividade do animal (Jonsson et al., 2000a; Frisch et al., 2000; Teodoro et al., 2004). O que 
se sabe é que bovinos Bos indicus são mais resistentes. (Veríssimo et al., 2004; Teodoro et al., 2004; Jonsson, 2006). 

Pesquisas e avanços científicos em diversas áreas como imunologia, biologia de parasitas e sua inter-relação 
com o hospedeiro, biologia molecular e técnicas de produção em alta escala permitem que vacinas anti-parasitárias 
sejam uma grande possibilidade (Dalton e Mulcahy, 2001). O desenvolvimento de vacinas contra carrapatos representa 
uma promissora alternativa de controle. 

A vacinação representa o melhor método avaliado com custo efetivo para prevenir perdas econômicas e 
aumentar a duração e qualidade de vida dos animais de produção (André, 2001; Babiuk, 2002). 

A aplicação de técnicas moleculares revoluciona os conhecimentos sobre resposta imune protetora frente à 
ectoparasitas e levanta possíveis alvos para a construção de vacinas. E não há dúvida de que a vacinação contra 
carrapatos apresenta maior sucesso do que contra qualquer outro ectoparasita, provavelmente porque os primeiros se 
alimentam mais devagar do que outros insetos, ficando mais tempo em contato com o sistema imune do hospedeiro, ou 
pela forma de digestão intracelular (Willadsen, 2001; Dalton e Mulcahy, 2001). 
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Historicamente, o primeiro relato de imunidade do hospedeiro a carrapatos foi feito em 1911 por Nuttal, referindo-
se ao fenômeno de imunidade natural em humanos. Posteriormente, William Trager em 1939, demonstrou que em 
infestações repetidas de Dermacentor variabilis em cobaias e coelhos, havia um aumento de resistência, sólida o 
suficiente para reduzir o número de adultos, diminuir seu peso ao desprendimento, diminuir o número de ovos e larvas 
viáveis, que a imunidade observada não era estritamente local ou de hipersensibilidade e a possibilidade de que os 
mecanismos envolvidos nesta resposta imune, eram essencialmente os mesmos da imunidade para metazoários.  

Parcial ou forte imunidade contra infestações de carrapatos é induzida por vacinação com uma variedade de 
materiais antigênicos, incluindo macerados de todo o carrapato, extratos das glândulas salivares, material intestinal, 
cutículas, entre outros (Willadsen, 2004).  

Dois tipos antigênicos distintos são muito discutidos. O primeiro refere-se a antígenos “expostos”, que são 
secretados Junto com a saliva do carrapato durante a alimentação. Antígenos ocultos, representando o segundo grupo, 
normalmente não entram em contato direto com o sistema imune do hospedeiro, entre esses estão as proteínas 
derivadas do intestino ou dos ovos do carrapato. Relata-se ainda um terceiro grupo intermediário, com propriedades de 
ambos (Trimnell et al., 2002; Nuttall et al., 2006).  

A identificação de antígenos para serem usados em bovinos contra o R. (B.) microplus é crescente visto o 
impacto econômico e as dificuldades, já mencionadas, no controle desse parasito. São pesquisados antígenos larvais; 
antígenos das glândulas salivares (64TRP); precursores de enzimas proteolíticas; proteínas intestinais (Bm91, Bm86, 
BMA7); a vitelina e outras glicoproteínas dos ovos dos carapatos (BYC); a calreticulina, entre outras (Willadsen et al., 
1996; Andreotti et al., 2002; De La Fuente e Kocan, 2003; Singh e Ghosh, 2003; Da Silva Vaz Jr. et al., 2004; Trimnell et 
al., 2005; Pruett et al., 2006; Leal et al., 2006a e 2006b).     

Em 1989, Willadsen et al., isolaram e purificaram uma proteína da membrana intestinal de R. (B.) microplus 
australiano (Yeerongpilly) que mimetizava as alterações biológicas no B. microplus induzidas pelas inoculações com 
extratos brutos de carrapato em bovinos. Essa glicoproteína foi denominada Bm86. Posteriormente, constatou-se que 
era composta por 650 aminoácidos e que se encontrava em pequena quantidade no intestino do carrapato adulto 
estando presente em larvas, ninfas e adultos.  

Oliveira (1998) determinou que a Bm86 se localiza, mais precisamente, nas microvilosidades da membrana das 
células epiteliais do intestino, sendo altamente concentrada próximo à membrana basal e especula-se que sua função 
esteja relacionada com a endocitose.  

A partir destas pesquisas, alcançou-se o que poderíamos denominar a pedra fundamental ou o maior avanço no 
desenvolvimento de vacinas para o controle de ectoparasitas e especificamente de carrapatos. O gene da Bm86 (bm86) 
foi transfectado para E. coli , para baculovirus e para Pichia pastoris expressando a proteína com diferentes 
características. A expressão é usada para produzir a vacina TickGard™ , a Gavac™ e a denominada pelos australianos 
de vacina contra B. microplus de segunda geração a TickGardPlus™.  As TickGard™ são produzidas na Austrália por 
Byothec Austrália em conjunto como o CSIRO e a Gavac™  em Cuba. (Smith et al., 1995; Willadsen, 1997; García-
García et al., 1998). 

Vacinas contendo a Bm86 atuam por meio de anticorpos anti-Bm86, com o possível envolvimento do 
complemento e outros mecanismos efetores (García-García et al., 1998; Willadsen, 2004). 

A eficácia destas vacinas tem variado entre 50 e 91%. Esses valores são avaliados pela redução da viabilidade e 
do número de ovos, consequentemente diminuindo o número de carrapatos nas gerações subseqüentes, tendo todos os 
estágios de desenvolvimento comprometidos (Rodriguez et al., 1994; Jonsson et al., 2000b). 

Um fato interessante, anotado nos estudos de Garcia-Garcia et al., em 1999, mostram que existem populações 
de R. (B.) microplus que tem baixa suscetibilidade a serem atingidos pela resposta imune elicitada pela vacinação com 
Bm86, possivelmente por variações no lócus da Bm86, mas até agora não se tem evidenciado que isto seja um 
mecanismo de resistência induzido pela pressão de seleção de populações submetidas ao controle imunológico por 
esta glicoproteína.  

A baixa suscetibilidade de algumas populações, levou à clonagem e expressão duma outra proteína, a 
denominada Bm95 com função homóloga o bm95 possui 2225 nucleotídeos que codificam 569 aminoácidos. Esta 
proteína foi isolada de uma cepa Argentina denominada “amostra A” 

. Segundo Garcia-Garcia et al., 2000, acredita-se que seja o antígeno intestinal mais prevalente nas diversas 
populações de carrapatos distribuídos pelo mundo, de forma que seria o maior contribuinte para a ineficácia da Bm86 
em cepas onde as vacinações anteriores falharam. Em trabalhos feitos com a “amostra A” de carrapatos resistentes à 
vacinação com Bm86, os mesmos pesquisadores, anteriormente citados, relatam que vacinações baseadas na Bm95 
foram eficazes na proteção contra infestações de cepas resistentes e sensíveis à Bm86, com redução do número de 
tratamentos acaricidas. 

O isolamento geográfico de cepas de R. (B.) microplus pode levar a essas diferenças genéticas e fisiológicas, 
remetendo a uma resposta negativa ao controle pela vacinação (García-García et al., 1999). Existindo, portanto, a 
constante busca por um imunógeno ou a combinação de antígenos que cubram o maior número possível de 
populações, protegendo o rebanho das infestações por R. (B.) microplus. 

Um outro tipo de vacinas para carrapatos e especificamente para o R.(B.) microplus tem sido desenvolvidas no 
País, trata-se de vacinas sintéticas ou quimicamente definidas.  

O uso de peptídeos sintéticos representa uma promissora ferramenta na produção de vacinas. Vantagens 
significativas no uso desses peptídeos são citadas por Neurath e Kent (1986), tais como alto grau de pureza, ausência 
de contaminantes, baixo custo de produção em alta escala, estabilidade (uma vez que não se observam enzimas 
proteolíticas originárias de material biológico), completa caracterização química e reprodutibilidade. Patarroyo et al. 
(1994) citam também a ausência de mecanismos supressores, alérgicos ou autoimunes, e mecanismos de evasão 
típicos de microorganismos 

Assim, partir da seqüência inferida da Bm86, escolheram-se alguns peptídeos com possíveis características 
antigênicas. A escolha de tais peptídeos dentro da estrutura da proteína íntegra se baseou em estudos de predição 
computacional de sítios imunogénicos, com base nas propriedades de proteínas, tais como antigenicidade, 
potencialidade de alfa e beta hélice e Beta Sheet, hidrofobicidade e hidrofilicidade. A partir dessas análises, foram 
escolhidas três seqüências definidas como contendo alguns dos possíveis determinantes imunogênicos da Bm86.  
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A primeira vacina sintética contra o R. (B.) microplus, foi denominada de 4912, que apresentou resultados pouco 
satisfatórios (Oliveira, 1998). Com o avançar das pesquisas a SBm7462® foi desenvolvida por Patarroyo et al. (2002), 
apresentando bons resultados e já representa um produto patenteado. O imunógeno possui três peptídeos, que somam 
43 aminoácidos, com seqüências que foram desenhadas no Laboratório de Biologia e Controle de Hematozoários e 
Vetores/BIOAGRO/Departamento de Veterinária da Universidade Federal de Viçosa, Viçosa – MG, e sintetizadas no 
Instituto de Inmunologia del Hospital San Juan de Dios, em Bogotá, Colômbia. Esses peptídeos foram catalogados pelo 
livro de seqüências como 4822 (aa. 398-411), 4824 (aa. 132-145) e 4823 (aa. 21-35), a SBm7462® possui essas 
seqüências nesta ordem e com duas cisteínas no C- e N- terminais.                                                      

Os resultados de estudos com a SBm7462® sugerem que anticorpos específicos e outros componentes do 
sistema imune exerçam um importante papel na proteção do rebanho contra o R. (B.) microplus. A eficácia da vacina 
mostrou-se satisfatória (81,05%) na redução do número de carrapatos, promovendo imunidade de rebanho e não 
apenas individual (Patarroyo et al., 2002).  

Testes a campo da vacina concordam com os resultados realizados em laboratório. Destaca-se que os animais a 
campo estavam sob severas condições de estresse, com presença de outros parasitas e alimentados somente com 
pastagem. Neste estudo também se observou aumento do título de anticorpos específicos, redução do número de 
teleóginas, da taxa de ovoposição, da relação peso das larvas/peso dos ovos, do peso dos ovos, das teleóginas e da 
fertilidade dos ovos, alcançando uma eficiência final de 53,29% para o grupo vacinado com 2,0 mg do peptídeo 
SBm7462® (Couto-Pimentel, 2002). Esses resultados são melhores do que os obtidos na maioria dos testes com rBm86 
em iguais condições de manejo e estresse (Rodriguez et al., 1994; Penichet et al., 1994; Fragoso et al., 1995; Massard 
et al., 1995).  

González-Lombana (2003) demonstrou a eficiência do peptídeo sintético SBm7462® utilizando saponina como 
adjuvante na construção de uma resposta imune antígeno-específico que envolve mecanismos celulares e humorais, 
com a produção predominante de imunoglobulinas antígeno-específico do isótipo IgG1 sobre o isótipo IgG2. Foi 
demonstrado por imunohistoquímica que o peptídeo SBm7462® é encontrado em órgãos linfóides secundários a partir 
da primeira semana após a imunização. Os mecanismos induzidos foram similares de resposta imune ao de uma 
proteína integra recombinante ou natural (Patarroyo e González-Lombana, 2004). 

Outras pesquisas testaram um modelo de liberação lenta em microesferas biodegradáveis PLGA (poliésteres 
derivados dos ácidos láticos e glicólico) e avaliaram a resposta imune em modelos experimentais. Os resultados 
revelaram que as microesferas PLGA mostram-se viáveis para serem utilizadas como sistema de liberação para este 
peptídeo, entretanto, a saponina potencializou melhor resposta imune do peptídeo SBm7462®, tendo sido também esta 
resposta mais precoce (Sales-Junior et al, 2005).  

A variação de seqüências dentro do lócus Bm86 remete, entre outros fatores, para menor efetividade de vacinas 
recombinantes derivadas das proteínas Bm86 e Bm95 em populações distintas do R. (B.) microplus. (García-García et 
al., 1999 e 2000).  

As variações médias das populações estudadas na América do Sul foram maiores em relação à proteína Bm86 
quando comparada a Bm95, reforçando a dedução de menor compatibilidade genética entre a cepa australiana, que 
deu origem à Bm86, (Yeroongpilly) de R. (B.) microplus com as populações de outros continentes (De La Fuente et al., 
2000; Sossai et al., 2005). Estes valores justificam os maus resultados em diversas localidades no controle de R. (B.) 
microplus utilizando vacinas recombinantes produzidas a partir de uma cepa isolada de carrapato (García-García et al., 
1999).  

Trabalhos desenvolvidos em nossos laboratórios, usando o seqüênciamento de cDNA, indicam que as 
populações testadas com a vacina sintética expressam no intestino a proteína Bm95 e não a Bm86. Isto significa que a 
vacina SBm7462®, que foi desenhada tomando como base a seqüência Bm86 mostra alta proteção contra populações 
de B. microplus que expressam Bm95, evitando assim as possíveis falhas vacinais 

Nos estudos genéticos de análise de polimorfismo da SBm7462®, Peconick et al. (2008) mostraram que os 
epitopos imunogênicos 4822, 4824 e 4823 apresentaram-se conservados em estudos de diversas populações de 
carrapatos do Brasil e alguns paises da América do Sul, sugerindo a idéia de um imunógeno universal. 

O imunógeno SBm7462® já se encontra patenteado em diversos países dentre eles os da comunidade européia, 
Austrália e EUA. Porém, existem no mundo apenas seis centros especializados na síntese química de peptídeos em 
escala industrial. Esse empecilho, atualmente, oneraria a produção e envio de grandes quantidades de peptídeo em 
curtos espaços de tempo, que certamente acarretariam em problemas de distribuição dessa vacina entre os inúmeros 
potenciais mercados consumidores.  

 A produção de proteínas heterólogas é uma promissora alternativa para a produção de vacinas. Para atingir tal 
objetivo vêem se testando em nossos laboratórios várias formas de produção dessa vacina, tais como a expressão do 
antígeno vacinal em leveduras Pichia pastoris e Kluyveromyces lactis, utilização de vacinas de DNA assim como a 
expressão da vacina em plantas modificadas geneticamente.  

Em recentes décadas, o aumento do conhecimento sobre a antigenicidade, resposta imune e estrutura de 
agentes infecciosas tem promovido a emergência de novos modelos vacinais, como os livres de patógenos, ajudando a 
reproduzir a imunogenicidade do patógeno através de construções sintéticas que replica certas extensões de seus sítios 
antigênicos (Villén et al., 2004). 

Em P. falciparum tem sido pesquisado o desenvolvimento de uma vacina efetiva composta de antígenos multi-
estádiais para uma vacina capaz de induzir uma resposta imunológica protetora e duradoura. Com essa finalidade foi 
construído um gene sintético formado por vários epitopos – vacinas multicomponentes (Shi et al., 2000). 

 Um gene sintético consistindo de domínios da transcriptase reversa e de uma integrase do HIV tipo I foi 
construído usando os códons mais freqüentes em humanos. A produção de proteínas e a resposta imune celular foi 
mais forte que a ocorrida com o uso do gene derivado do vírus (Casimiro et al., 2002). 

 Com o objetivo de desenvolver vacinas recombinantes imunodefinidas nosso grupo desenhou genes sintéticos 
otimizados para a expressão na levedura P. pastoris. Dois genes foram desenhados tendo como ponto de partida o 
peptídeo sintético SBm7462®. O primeiro gene foi desenhado de maneira que a seqüência expressada fosse idêntica ao 
do SBm7462®, ou seja, 43 resíduos de aminoácidos (5 kDa). Já o segundo gene foi desenhado fazendo-se a triplicata 
deste peptídeo, produzindo um gene de 387 nucleotídeos que expressaria um peptídeo de 129 resíduos de aminoácidos 
(15 kDa). 
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Esses genes foram clonados no vetor pPic 9.0 (Invitrogen USA) e posteriormente incorporados ao genoma da 
levedura P. pastoris cepa Km71 através de recombinação homóloga. A expressão desses genes foi realizada através da 
indução com metanol em fermentadores de bancada tipo ”spinner” e os peptídeos purificados e concentrados através de 
ultra-filtração em membranas com pontos de corte de 10KDa e 3KDa para os peptídeos de 15KDa e 5 KDa 
respectivamente. 

Estudos preliminares, usando a técnica de “Western blotting” monstraram o reconhecimento do peptídeo 
expressado (rSBm7462) por IgG de coelhos previamente vacinados com o peptídeo SBm7462® . 

No que tange a K. lactis, foi usada como hospedeira a linhagem selvagem K.lactis CBS2359 e na construção dos 
cassetes foi usado como vetor de expressão o plasmídeo pKLAC1 (New England Biolab). 

 A comprovação da expressão das seqüências introduzidas no genoma da levedura K.lactis foi realizada por 
meio de um ensaio de indução com a detecção do transcrito e do reconhecimento dos peptídeos secretados usando a 
mesma metodologia quando da verificação em P. pastoris.  

Atualmente, estão sendo conduzidos estudos em camundongos Balb/C com a finalidade de verificar a cinética de 
anticorpos e a cinética da formação de centros germinais, ou seja, estudo das respostas imunes humoral e celular 
respectivamente. 

A próxima etapa deste estudo será verificar a eficácia desses peptídeos sintéticos recombinantes em bovinos 
desafiados com o carrapato R. (Boophilus) microplus. 
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EFICÁCIA DO ANTÍGENO Bm86 – CAMPO GRANDE DE Rhipicephalus (Boophilus) microplus  EM BOVINOS, 
COMPARAÇÃO DAS DIFERENÇAS ESTRUTURAIS COM Bm86 E Bm95 E AS DIFERENÇAS NA PERFORMANCE.  

RENATO ANDREOTTI23 

 
RESUMO 

O controle do carrapato dos bovinos, Rhipicephalus (Boophilus) microplus, ainda é considerado um sério 
problema para os produdores de bovinos no Brasil, devido ao limitado sucesso do controle alcançado pelo uso de 
produtos químicos. O objetivo deste trabalho é discutir se isolados regionais de R. (B.) microplus são sensíveis aos 
anticorpos produzidos pelos antígenos disponíveis: GavacTM e TickGardPLUS. Um experimento desenvolvido no Brasil 
central, utilizando bovinos cruzados com infestações controladas mostrou uma resposta de anticorpos avaliada por 
ELISA e com eficácia de proteção de 49,2% e 46,4% para GavacTM e TickGardPLUS, respectivamente. O isolado R. 
(B.) microplus Campo Grande foi utilizado pra avaliar a sequencia  da proteina Bm86-CG. O alinhamento par-wise 
revelou que a similaridade entre Bm86-CG e Bm86 é de 0,2% maior do que a identidade entre Bm86-CG e Bm95. As 
identidades são 96,5% e 96,3% respectivamente. A amostra Bm86-CG tem um perfil hidrofóbico mais próximo da Bm95 
na região N-terminal mas mostra um comportamento similar a Bm86 na região C-terminal. 
 
ABSTRACT 

Cattle tick control remains a serious problem for cattle farms in Brazil due to the limited success achieved with 
chemicals. The aim of this research was discuss if  regional Rhipicephalus (Boophilus) microplus strains are sensitive to 
antibodies produced by the available antigens: antigen preparations GavacTM and TickGardPLUS. A The experiment 
was carried out in central Brazil using crossbreed bovines in stall test. The antibody response was measured by ELISA 
and showed 49.2% and 46.4% protection efficacy for GavacTM and TickGardPLUS, respectively. The R. (B.) microplus 
Campo Grande strain was used to evaluate the protein sequence of Bm86-CG. The pair-wise alignment revealed that 
the similarity between Bm86 Campo Grande strain and Bm86 is 0.2% higher than the identity between Bm86 Campo 
Grande strain and Bm95 antigens. The identities were 96.5% and 96.3% respectively. Major suggestive differences in 
hydrophobicity were predicted among the sequences in two specific regions. 

 
O controle do carrapato-do-boi permanece um problema sério para os produtores de bovinos no Brasil. Quando 

os acaricidas são usados como método de controle principal, um limitado sucesso é encontrado, e o maior obstáculo 
está relacionado com a resistência dos carrapatos a toxicidade dos resíduos químicos no ambiente e nos produtos de 
origem animal (GRISI et al., 2002). 

O carrapato dos bovinos e a resistência: temos o que comemorar? em artigo com este título, FURLONG et al. 
(2007) concluem dizendo: A situação é crítica no Brasil, tanto quanto nos demais países de clima tropical, e se nada for 
feito por todos, em conjunto, e a curto prazo, o produtor não disporá mais de produtos comerciais capazes de controlar 
os carrapatos do rebanho com eficácia, economia e segurança. 

 O uso de vacina para o controle do carrapato em associação com controle químico e rotação de pastagens 
pode abrir possibilidades para o controle integrado, reduzindo problemas causados pelo desenvolvimento da resistência 
pelo parasito, redução da contaminação ambiental e dos produtos alimentícios relacionados (GARCIA-GARCIA et al., 
2000). 

Uma vacina foi desenvolvida baseada no antígeno Bm86 proveniente de células do tubo digestivo 
doRhipicephalus (Boophilus) microplus (KEMP et al., 1989; DE LA FUENTE et al., 1995). A vacina recombinante 
contendo o antígeno Bm86 GavacTM (BOUÉ et al., 1999; Heber Biotec S.A., P.O. Box 6162, Havana, Cuba) e 
TickGardPLUS (WILLADSEN, 1997; Intervet Australia Pty. Ltd., 91-105 Harpin Street Bendigo, East Vic.) têm oferecido 
um efeito de proteção com eficiência parcial na imuno proteção de bovinos (DE LA FUENTE et al., 1998; DE LA 
FUENTE et al., 1999; WILLADSEN; KEMP, 1988), aumentando a sua eficiência quando o seu uso é associado com 
acaricidas (REDONDO et al., 1999). 

Entretanto, amostras regionais R. (B.) microplus , como a cepa  Argentina R. (B.) microplus cepa A, mostraram 
uma sensibilidade variada com anticorpos produzidos pela GavacTM e TickGardPLUS(GARCIA-GARCIA et al., 1999). 

O antígeno Bm95 foi efetivo em proteger bovinos contra infestações de diferentes amostras de carrapatos 
inclusive a amostra argentina  R.(B.) microplus cepa  A, em teste em baias, reduzindo o número de carrapatos em 
animais vacinados e em conseqüência reduzindo a freqüência do uso de acaricidas necessário em condições de 
sistemas de produção (GARCIA-GARCIA et al., 2000). 

A proteína Bm86 (RAND et al., 1989) e sua variante Bm95 (GARCIA-GARCIA et al., 1999) são os dois antígenos 
produzidos comercialmente. A variabilidade de eficácia observada para esses antígenos em diferentes cepas 
encontradas em diferentes regiões geográficas  deve-se à variação de ocorrência natural de alelos presentes no gene 
bm86 gene (DE LA FUENTE; KOCAN 2003). 

Nesta apresentação, pretendo demonstrar com resultados desenvolvidos na Embrapa Gado de Corte, a eficácia 
da GavacTM e TickGardPLUS  em bovinos estabulados desafiados com o carrapato Rh. (Bo.) microplus (DANTAS-
TORRES, 2008) cepa Campo Grande (ANDREOTTI, 2006), e a avaliação da seqüência do gene bm86 cepa Campo 
Grande, conduzida por análise em bioinformática comparada com a seqüência do gene bm86 e bm95, para mostrar 
possíveis diferenças estruturais e de imunoproteção  nas proteínas que eles codificam, objetivando a avaliação das  
respectivas diferenças na performance desses antígenos. 
 
A - Eficácia da GavacTM e TickGardPLUS  em bovinos estabulados desafiados com o carrapato Rh. (Bo.) 
microplus cepa Campo Grande (Andreotti, 2006). 
 

O teste em baias foi conduzido com bovinos cruzados sob infestação controlada. Foram utilizados animais com 
idade em torno de oito meses, homogêneos em peso (140-170 kg) e do mesmo sexo, ramdomicamente distribuídos em 
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três grupos de 16 animais cada. Um grupo foi vacinado com GavacTM, outro com  TickGardPLUS, enquanto outro grupo 
foi considerado controle. 

Todos os animais do grupo imunizado foram vacinados conforme as recomendações técnicas de cada vacina até 
a segunda dose com intervalo de um mês entre as duas doses. Amostra de sangue foi retirada semanalmente. 21 dias 
após a ultima imunização foi realizado o desafio dos animais com três vezes em dias alternados utilizando  5.000 larvas 
da cepa Campo Grande. 

A capacidade reprodutiva dos carrapatos foi analisada pela  quantidade de ovos pesados na postura , e a 
fertilidade foi expressa em  percentagem de ovos viáveis (DE LA FUENTE et al., 1999). 

O número de teleóginas foi contado durante três semanas após o início da queda das mesmas. O perfil da 
produção de carrapatos e o pico de produção de ovos no quarto dia foi semelhante em todos os grupos. A análise final 
da eficácia de imunização mostrou uma redução no total do número de carrapatos, no peso total dos ovos e no peso 
das teleóginas, quando comparado com o grupo controle (Table 1). 

Table 1.  Resultados do desafio com larva de carrapato em teste em baias. 

Vacina Número de 
carrapatos 

Média do peso das 
teleóginas (mg) 

Peso dos ovos/peso 
das teleóginas 

Fertilidade 
(%) 

Eficácia 
(%) 

TickGardPLUS 5650 196 0.432 83 46.4 

Control 3081 226 0.518 88 - 

GavacTM 3224 211 0.508 88 49.2 

Control 2721 228 0.512 88 - 

Eficácia (%) = 100 x [1 – (CRT x CRO x CRF)], onde CRT, CRO e CRF são, respectivamente, a redução do 
número de teleóginas, a capacidade de postura de ovos e a fertilidade, em comparação com o grupo controle. 

 
Os níveis de anticorpos foram determinados por meio do teste de imunoadsorção enzimática indireto (ELISA) 

(GARCIA-GARCIA et al., 2000). A análise estatística foi baseada na comparação dos grupos por ANOVA.  
Os resultados da vacinação não mostraram diferença significativa quando comparados  os dois grupos. O 

efeito parcial do antígeno Bm86 apresentado no Brasil oferecesuporte à idéia de que diferentes cepas de carrapato 
apresentam diferentes respostas a vacina como mostrado com a cepa Argentina (GARCIA-GARCIA et al., 1999). Por 
outro lado o efeito parcial em si também leva apensar em uma vacina poliantigênica apesar da falta de estudos que 
sustentem essa idéia, pelo menos ate o momento. 

A resposta imune dos diferentes grupos é mostradao na Figura 1. Perfil de anticorpos em bovinos imunizados 
com diferentes antígenos como: BmTI (ANDREOTTI et al., 2002 ); BYC (Da SILVA VAZ et al., 1998)  e Bm86 
(WILLADSEN; KEMP, 1988) mostraram que a resposta imune diminui após alguns meses da vacinação, sugerindo a 
necessidade de um reforço em um período curto de tempo quando utilizado para imunoproteção. 

 
 
Figura 1. Cinética da resposta imune humoral em animais vacinados com  GavacTM e TickGardPLUS. 
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 Níveis de anticorpos foram determinados por ELISA e são expressos como a média de título de cada grupo. 

Controle G está relacionado a vacina GAVACTM e Controle T está relacionado com a vacina TickGardPlus . 
B – Avaliação da seqüência do genebm86 cepa Campo Grande, conduzido por analise em bioinformática 
comparada com a seqüência do gene bm86 e bm95 (dados em publicação).  

Carrapatos. R. (B.) microplus provenientes de Campo Grande (20°27’S, 54°37’W), Mato Grosso do Sul, 
mantidos em incubadora B.O.D. para oviposição sob temperatura de 28 °C e umidade de 80%. Os ovos foram mantidos 
nas mesma condições. 

Extração de RNA, síntese de cDNA  e amplificação da seqüência alvo. O RNA proveniente de 100 mg de 
larva foi extraído utilizando TRIZOLTM (Invitrogen USA), de acordo com as instruções do fabricante. O cDNA foi 
sintetizado a partir do  RNA utilizando o sistema TermoScriptTM RT PCR para RT-PCR kit (Invitrogen USA) e utilizado 
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como template em reações de PCR com “primers” (forward: 5’-ATCATCCATTTGCTCTGACTT-3’; reverse: 5’-
AGCACTTGACTTTCCAGGATC-3’) baseado na seqüência de bm86 previamente publicada (GenBank acc. # M29321). 

Clonagem e sequenciamento. Os produtos da PCR foram purificados apos eletroforese e clonado em 
pMOSBlue (Amersham Biosciences UK), Os clones positivos foram sequenciados com equipamento automático de 
sequenciamento modelo ABI 3100  (Bm86-CG, Acc # EU352677). 

Análise da sequëncia. Comparação das seqüências de amino ácidos previstas a partir da Bm86-CG, Bm86 
(Acc. AF150895) e Bm95 (Acc. AF150891) foi realizada usando ClustalW da BIOEDIT suite (HALL, 1999). 

O gene  bm86 de diferentes cepas de R. (B.) microplus derivadas das várias regiões do Brasil e de algumas 
áreas da Argentina, Colombia, Venezuela e Uruguai mostraram variações na sequencia de amino acidos vairando entre  
3.4% a 6.08% quando comparada a proteina recombinante Bm86 (acc. # AAA30098, SOSSAI et al. 2005). 

Garcia-Garcia et al. (1999) mostraram que a seqüência de amino ácidos com diferenças maiores do que 3.4% 
entre os antígenos recombinantes e a proteína  endogena é suficiente para conferir ineficiência na vacinação contra 
diferentes cepas do carrapato-do-boi. O alinhamento “Pair-wise” revelou que a similaridade entre a  cepa Bm86-CG e 
Bm86 é de 0.2% maior do que entre a cepa Bm86-CG e a Bm95. As identidades foram de 96.5% e 96.3% 
respectivamente. 

O alinhamento da seqüência múltipla apresentou pontos de identidade e discrepância de amino ácidos ao 
longo das três variantes da proteína. Para Bm95 e Bm86-CG existem três e 4 substituições respectivamente, por outro 
lado, Bm86 mostra  18 substituições (Tabela 2). 

 
Table 2 : Divergência de amino ácido entre as glicoproteínas R.(Bo.) microplus  Bm86, Bm95 and Bm86-CG 

Seqüencia Amino ácido/positção 

BM95 R95 R334 G365 

BM86 
A89 M142 I206 G226 H251 A257 H272 W358 H400 D444 S498 F557 E560 Y568 I592 K597 E605 
A610 

BM86-CG F109 X162 M592 N597 

 
Outras análises das substituições observadas seqüência de amino ácidos da Bm86-CG estão associadas com 

a diferença de possibilidades da hidrofobicidade. 
Perfil de hidrofobicidade. Foi calculado usando algoritimos de Hopp; Woods (1981) e Kyte; Doolittle (1982) 

com as seqüências citadas para identificar regiões com hidrofilicidade como potencial pontos de antigenicidade. 
Previsão de ligação MHC. O ProPred-I serviço “on-line”  (http://www.imtech.res.in/) foi usado para identificar 

potencial região de ligação do MHC classe-I nas três seqüências de amino ácidos. Peptideos tendo um escore maior do 
que uma entrada selecionada de 4% foram considerados como ligações possíveis para allelos do MHC selecionados. 
Ligações possíveis são apresentadas para cada seqüência de antígeno por uma cor diferente ou ao longo da seqüência 
primária (SING; RAGHAVA, 2001). 

Os perfis de exposição previstos na superfície das variantes das três proteínas mostra que é um 
comportamento esperado para proteína globular. Diferenças maiores entre as três variantes protéicas ao longo da 
seqüência não foram encontradas  Por outro lado, o perfil de hidrofilicidade estimado para as três variantes com o 
método Hopp; Woods (1981) sugere maiores diferenças. 

A variante Bm95 mostrou três regiões de alto potencial imunogênico que não foram observadas nas outras 
duas variantes. A primeira região, de R95 a T100 (RSDDLTL), é devida, provavelmente  à hidrofilicidade de um resíduo 
de Arginina. A segunda região, na posição 226, corresponde a um resíduo de Acido Aspartico  e a terceira região está 
no resíduo numero 358, correspondendo a uma Arginine. Para a variante Bm86-CG, não ocorreram picos de 
hidrofilicidade quando comparada com a Bm95, mas duas regiões devem ter maior imunogenicidade: K141, na 
seqüência DLTCK, e a seqüência DRVLEAIR na posição 346. Sugerindo que as respectivas mudanças de amino ácido 
presentes na variante Bm86-CG não possuem regiões na proteína que normalmente estão disponíveis para o 
reconhecimento de anticorpos na Bm86 e assim possuem um alto potencial para interferir na dinâmica de 
reconhecimento de antígeno. Esses achados corroboram no entendimento dos efeitos de proteção parcial da eficiência 
da GavacTM na proteção de bovinos criados na região de  Campo Grande e o efeito na respectiva cepa regional. 

Células T reconhecem antígenos como fragmentos de peptídeo complexados a molécula do MHC, e bovinos 
expressão genes com alto polimorfismo clássico da MHC classe I (HLA-A, HLA-B e HLA-C; BIRCH et al., 2006). 
Previsão de sitios de ligação do MHC foram realizados com Bm86, Bm86-CG e Bm95, e com algumas seqüências de 
peptídeos sintéticos derivada da proteína Bm86 (PATARROYO et al., 2002). 

MHC classes I e II possuem um sitio de ligação consistindo de fitas beta flankeadas por hélices alpha em 
arranjo com formato de bolso. A principal diferença entre as duas classes está na dimensão da fenda da ligação do 
peptídeo, com na classe I está disponível para ligar de 8-11 amino acidos em forma de peptídeo e o MHC classe II 
possui a capacidade de ligar peptídeos maiores. As variantes analisadas da proteína Bm86 mostraram um 
comportamento similar para previsão de ligação ao MHC. 

Todas as proteínas e peptídeos analisados mostraram que cadeias laterais formam ambientes favoráveis de 
hidrofobicidade necessários para interagir com as cadeias laterais do MHC. As diferenças observadas não foram 
significativas com a  mudanças de conformação.  

Garcia-Garcia et al., (1999) sugere que variações maiores que 2.8% na seqüência de amino ácidos da proteína 
pode ser suficiente para conferir ineficiencia na vacinação de animais quando antígenos recombinantes são usados. Os 
resultados obtidos por Sossai et al., (2005) analisando variabilidade do gene bm86 em diferentes cepas de R. (B.) 
microplus de várias regiões do Brasil e de algumas areas da Argentina, Colômbia, Venezuela e Uruguai, revelaram 
variações de 3.4% a 6.08%  em seqüências homologas de amino ácidos do gene  bm86 e, quando comparadas com ao 
gene bm95, mostrou variações de 1.14% to 4.56%. 
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Todos os peptídeos mostraram possibilidades de se ligar ao MHC classe I. Futuras investigações com 
proteínas imunogênicas de células CD4+ e seus epitopos devem ser necessárias para tornar possível o 
desenvolvimento da resposta MHC classe II para ambos quantificar antígenos específicos para linfócitos e descobrir 
propriedades de epitopos antigênicos (BROWN et al., 2006). 

Os resultados sugerem que as diferenças na resposta vacinal não estão somente relacionadas a fatores 
intrínsecos da seqüência, mas também a fatores relacionados ao polimorfismo do hospedeiro. Entretanto ainda são 
necessários mais estudos com a proteína Bm86 Campo Grande e sua resposta imune. 

 
REFERENCES 
ANDREOTTI, R. Performance of two Bm86 antigen vaccine formulation against tick using crossbreed bovines in stall 
test. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, v.15, n.3, p. 97-100, 2006.  
ANDREOTTI, R.; GOMES, A.; MALAVAZI-PIZA, K.C.; SASAKI, S.D.; SAMPAIO, C.A.M.; TANAKA, A.S. BmTI antigens 

induce a bovine protective immune response against Boophilus microplus tick. International Immunopharmacology, 
v. 2, n. 4, p. 57– 563, 2002. 

BIRCH, J.; MURPHY, L.; MACHUGH, N.D.; ELLIS, S.A.. Generation and maintenance of diversity in the cattle MHC 
class I region. Immunogenetics.; 2006 [Epub ahead of print Jun 29]. 

BOUÉ, O.; REDONDO, M.; MONTEIRO, C.; RODRIGUEZ, M.; DE LA FUENTE, J. Reproductive and safety assessment 
of the vaccination with GavacTM against the cattle tick (Boophilus microplus). Theriogenology, v. 51, n. 8, p. 1547-
1554, 1999. 

BROWN, W.C.; NORIMINE, J.; KNOWLES, D.P.; GOFF, W.L.. Immune control of Babesia bovis infection. Veterinary 
Parasitology, v. 31, n.1-2, p. 75-87, 2006. 

DA SILVA VAZ Jr, I.; LOGULLO, C.; SORGINE, M.; VELLOSO, F.F.; ROSA DE LIMA, M.F.; GONZALES, J.C.; 
MASUDA, H.; OLIVEIRA, P.L.; MASUDA, A.. Immunization of bovines with aspartic proteinase precursors isolated 
from Boophilus microplus eggs. Veterinary Immunology Immunopharmacology, v. 66, n. 3-4, p. 331– 41, 1998. 

DANTAS-TORRES, F. Towards the standardization of the abbreviations of genus names of ticks (Acari: Parasitiformes: 
Ixodida). Veterinary Parasitology, n.154, p. 94–97, 2008. 

DE LA FUENTE, J.; RODRÍGUEZ, M.; FRAGOSOS, H.; ORTIZ, M.; GARCIA, O.; GARCIA-GARCIA, J.C.; LLEONART, 
R. Efficacy of vaccination with GavacTM in the control of Boophilus microplus infestations. Elfos Scintiae, v. 1, n. 1, 
p. 14-22, 1995. 

DE LA FUENTE, J.; RODRIGUEZ, M.; REDONDO, M.; MONTER, C.; GARCIA-GARCIA, J.C.; MENDEZ, L.; 
SERRANOT, E.; VALDEST, M.V.; ENRIQUEZ, A.; CANALES, M.; RAMOS, E.; BOUÉ, O.; MACHADO, H.; 
LLEONART, R.; ARMAS, C.A.; REY, S.; RODRIGUEZ, J.L.; ARTILES, M.; GARCIA, L. Field studies and cost 
effectiveness analysis of vaccination with GavacTM against the cattle tick Boophilus microplus. Vaccine, v. 16, n. 4, 
p.366-849, 1998. 

DE LA FUENTE, J.; RODRIGUEZ, M.; MONTEIRO, C.; REDONDO, M.; GARCIA-GARCIA, J.C.; MENDEZ, L.; 
SERRANO, E.; VALDEZ, M.; ENRIQUEZ, A.; CANALES, M.; RAMOS, E.; BOUÉ, O.; MACHADO, H.; LLEONARD, 
R. Vaccination against ticks (Boophilus spp.): the experience with the Bm86-based vaccine GavacTM. Genetic 
Analysis: Biomolecular Engineering, v. 15, n. 3-5, p. 143-148, 1999. 

DE LA FUENTE, J.; KOCAN K, M. Advances in the identification and characterization of protective antigens for 
recombinant vaccines against tick infestations. Expert Review of  Vaccines, v. 2,  p. 583 –593, 2003. 

FURLONG, J. MARTINS, J. R., PRATA, M. C. A. O carrapato dos bovinos e a resistência: temos o que comemorar? A 
Hora Veterinária, n. 159, p. 1-7, 2007. 

GARCIA-GARCIA, J.C.; GONZALES, I.L.; GONZALES, D.M.; VALDES, M.; MENDEZ, L.; LAMBERTI, J.; 
D'AGOSTINHO, B.; CITRONI, D.; FRAGOSO, H.; ORTIZ, M.; RODRIGUEZ, M.; DE LA FUENTE, J. Sequence 
variations in the Boophilus microplus Bm86 locus and implications for immunoprotection in cattle vaccinated with 
this antigen. Experimental and  Applied  Acarology, v. 23, n. 11, p. 883-895, 1999. 

GARCIA-GARCIA, J.C.; MONTEIRO, C.; REDONDO, M.; VARGAS, M.; CANALES, M.; BOUÉ, O.; RODRIGUEZ, M.; 
JOGLAR, M.; MACHADO, H.; GONZÁLEZ, I.L.; VALDES, M.; MENDEZ, L.; DE LA FUENTE, J. Control of ticks 
resistant to immunization with Bm86 in cattle vaccinated with the recombinant antigen Bm95 isolated from the cattle 
tick, Boophilus microplus. Vaccine, v. 18, n. 21, p. 2275 –2287,  2000. 

GRISI, L.; MASSARD, C.L.; MOYA BORJA, G.E.; PEREIRA, J.B. Impactos econômicos das principais ectoparasitoses 
em bovinos no Brasil. Hora Veterinária, v. 125, n. 1, p. 8-10, 2002. 

HALL T.A. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT.  
Nucleic Acids Symposium Series, v. 41, p. 95-98, 1999.   

HOPP, T.P.; WOODS, K.R. Prediction of protein antigenic determinants from amino acid sequences. Proceedings of the 
National Academic Science, v. 78, p. 3824-3828, 1981. 

KEMP, D.H.; PEARSAN, R.D.; GOUGH, J.M.; WILLADSEN, P. Vaccination against Boophilus microplus: localization of 
antigens on tick gut cells and their interaction with the host immune system. Experimental and Applied Acarolology, 
v. 7, n. 1, p. 43-58, 1989. 

KYTE, J.; DOOLITTLE, R.F. A simple method for displaying the hydropathic character of a protein. Journal of  Molecular 
Biology, v. 157, p. 105-132, 1982. 

PATARROYO, J.H.; PORTELA, R.W.; DE CASTRO, R.O.; COUTO PIMENTEL, J.; GUZMAN, F.; PATARROYO, M.E.; 
VARGAS, M.I.; PRATES, A.A.; DIAS MENDES, M.A. Immunization of cattle with synthetic peptides derived from 
the Boophilus microplus gut protein (Bm86). Veterinary Immunology Immunopharmacology, v. 88, p. 163-172, 
2002.   

RAND, K.N.; MOORE, T.; SRISKANTHA, A.; SPRING, K.; TELLAN, R.; WILLADSEN, P.; COBON, S. Cloning and 
Expression of a protective antigen from the cattle tick Boophilus microplus. Proceedings of the National Academic 
Science, v. 86, p. 9657-9661, 1989. 

REDONDO, M.; FRAGOSO, H.; ORTIZ, M.; MONTEIRO, C.; LONA, J.; MEDELLIN, J.A.; FRIA, R.; HERNANDEZ, V.; 
FRANCO, R.; MACHADO, H.; RODRIGUEZ, M.; DE LA FUENTE, J. Integrated control of acaricide resistant 
Boophilus microplus populations on grazing cattle in Mexico using vaccination with GavacTM and amidine treatment. 
Experimental and Applied Acarolology, v. 23, n. 10, p. 841-849, 1999. 



126 

 

SINGH, H.; RAGHAVA, G.P. ProPred: prediction of HLA-DR binding sites. Bioinformatics, v. 12, p. 1236-37, 2001. 
SOSSAI, S.; PECONICK, A.P.; SALES-JUNIOR, P.A.; MARCELINO, F.C.; VARGAS, M.I.; NEVES, E.S.; PATARROYO, 

J.H. Polymorphism of the Bm86 gene in South American strains of the cattle tick Boophilus microplus. Experimental 
and Applied Acarolology, v. 37, p. 199-214, 2005. 

WILLADSEN, P. Novel vaccines for ectoparasites. Veterinary  Parasitology, v. 71, n. 2-3, p. 209-222, 1997.            
WILLADSEN, P.; KEMP, D.H. Vaccination with concealed antigens for tick control. Parasitology Today, v. 4, n. 7, p. 196-

198, 1988. 
 
 
   
TRATAMENTO PARCIAL DO REBANHO NO CONTROLE DA MOSCA-DOS-CHIFRES, HAEMATOBIA IRRITANS 
(DIPTERA: MUSCIDAE) 
 

ANTONIO THADEU M. BARROS24  

 
ABSTRACT:- BARROS, A.T.M. [Partial herd treatment for controlling horn flies, Haematobia irritans (Diptera: 
Muscidae)]. Tratamento parcial do rebanho no controle da mosca-dos-chifres, Haematobia irritans (Diptera: Muscidae). 

The horn fly (Haematobia irritans irritans) is a major livestock pest in Brazil. Chemical control of this parasite has 
led to the selection of resistant populations and a reduction in insecticide use is essential to the sustainability of such 
control programs. A potential control strategy is the partial herd treatment, which consists in application of insecticide 
products in some animals, leaving others without any direct treatment. In general, the partial treatment promotes a fast 
and high reduction of infestation in the entire herd due to natural dispersion of the flies and the direct and/or indirect 
transference of insecticides among animals. However, a reduction in the period of product efficacy has been observed 
and additional treatments may be necessary. The transference of both flies and insecticides among animals does not 
allow the effective maintenance of a “refugia”, leading to the selection of resistant individuals. Further studies regarding 
the implications of the partial herd treatment on resistance development becomes necessary before its use can be 
empirically confirmed or theoretically discarded as a strategy of parasite control and resistance management. 
Key- words: Horn fly, H. irritans, chemical control, selective control. 

 
RESUMO 

A mosca-dos-chifres (Haematobia irritans irritans) se destaca como um dos parasitas de maior importância 
econômica à pecuária nacional. Seu controle químico tem levado à seleção de populações resistentes e uma redução 
do uso de inseticidas torna-se essencial à sustentabilidade de programas de controle. Nesse sentido, uma estratégia 
potencial é o tratamento parcial do rebanho, o qual consiste na aplicação de produtos inseticidas em alguns animais do 
rebanho, deixando os demais sem qualquer tratamento direto. De modo geral, o tratamento parcial promove uma rápida 
e acentuada redução nas infestações em todo o rebanho devido à dispersão natural das moscas e à transferência direta 
e/ou indireta dos inseticidas de contato entre os animais. Entretanto, observa-se uma redução no período de eficácia 
dos produtos e tratamentos adicionais podem ser necessários. A transferência de moscas e inseticidas entre os animais 
não permite a efetiva manutenção de um “refúgio”, levando à seleção de indivíduos resistentes. Uma avaliação 
criteriosa a respeito das implicações do tratamento parcial do rebanho no desenvolvimento de resistência torna-se 
necessária antes de confirmar-se empiricamente ou descartar-se teoricamente seu uso como estratégia de controle 
parasitário e de manejo de resistência. 
Palavras-chave: Mosca dos chifres, H. irritans, controle químico, controle seletivo. 

 
De hábito hematófago, a mosca-dos-chifres (Haematobia irritans irritans) causa grande incômodo aos bovinos, 

particularmente quando em altas infestações, determinando significativas perdas à produção (BYFORD et al., 1992; 
BIANCHIN; ALVES, 1997; GUGLIELMONE et al., 1999). Prejuízos causados por este parasita à pecuária nacional 
foram estimados em US$ 150 milhões (GRISI et al., 2002) anuais, mas podem ser superiores a US$ 865 milhões 
(BIANCHIN et al., 2006). 

Medidas de controle da mosca-dos-chifres (MDC) dependem principalmente do uso de produtos inseticidas, os 
quais podem levar rapidamente à seleção de populações resistentes, como detectado a organoclorados, 
organofosforados e piretróides (BYFORD et al., 1985; BARROS et al., 2001).  

No Brasil, elevados níveis de resistência da MDC têm sido constatados a inseticidas piretróides em todas as 
regiões do país (BARROS, 2004) e a continuidade do controle químico tal como vem sendo realizado, tende a agravar 
ainda mais este quadro. Conseqüências previsíveis, diretamente relacionadas à resistência a ao controle, incluem um 
aumento dos níveis de resistência já existentes, seleção de resistência em populações suscetíveis, desenvolvimento de 
resistência a outras classes inseticidas, redução dos níveis de controle da mosca, aumento da freqüência de 
tratamentos e maior pressão de seleção nesta e em outras espécies, como o carrapato dos bovinos. 

Apesar da relativa quantidade e variedade de produtos inseticidas presentes no mercado nacional para o 
controle da MDC, tais produtos pertencem a poucas classes, evidenciando um limitado leque de mecanismos de ação e 
de opções efetivamente distintas. O elevado custo e longo tempo exigidos para desenvolvimento de um novo inseticida 
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tornam ainda mais necessário o uso criterioso dos produtos atualmente disponíveis, não apenas para reduzir a seleção 
da resistência em si, mas para prolongar a vida útil dos inseticidas, preservando as limitadas opções de controle de 
populações susceptíveis, as quais são ainda mais restritas no caso de populações resistentes. 

Um dos maiores obstáculos ao manejo adequado da resistência a inseticidas reside na carência de estudos a 
campo que efetivamente avaliem e validem estratégias potencialmente eficientes, a maioria das quais preconizadas a 
partir de modelagens e simulações. De forma geral, as principais estratégias de uso de inseticidas incluem: uso 
seqüencial (utilização de um inseticida até sua ineficácia, sendo substituído por outra classe), rotação (uso alternado de 
inseticidas de diferentes classes), uso de associações (combinação entre princípios ativos e/ou com sinergistas) e 
mosaico (uso simultâneo de distintas classes inseticidas em diferentes rebanhos da propriedade) (BYFORD et al., 
1987ab; SPARKS et al., 1985). Vantagens e limitações são inerentes a cada estratégia e sua recomendação depende 
das opções efetivamente disponíveis no mercado e de aspectos intrínsecos a cada situação. 

Considerando a situação atual e cenários futuros, a redução do uso de inseticidas torna-se fundamental, não 
apenas pelo problema da resistência e suas conseqüências diretas, mas, também, pela questão da contaminação 
ambiental e presença de resíduos em alimentos, a qual se apresenta como uma das barreiras não tarifárias a ser cada 
vez mais explorada pelo competitivo mercado internacional.  

A importância econômica dos parasitas e os prejuízos advindos de um controle cada vez mais oneroso e 
ineficiente tornam essencial a busca por estratégias de controle parasitário e manejo de resistência que contribuam para 
o aumento da eficiência na utilização de recursos e insumos, da qualidade dos produtos e da sustentabilidade do 
sistema de produção como um todo. A demanda por métodos alternativos de controle da MDC, reduzindo a pressão 
exercida pelos pesticidas, tem sido crescente, tornando-se prioritária a avaliação de estratégias que contribuam para 
reduzir o uso e/ou a dependência dos produtos químicos. 

Infelizmente, diversas restrições podem ser atribuídas às opções não químicas de controle da MDC. Alternativas 
disponíveis ao controle químico, como é o caso de agentes biológicos e armadilhas mecânicas, apresentam eficiência 
relativamente limitada e necessitam serem inseridas como componentes em estratégias integradas de controle (WALL, 
2007). Particularmente com respeito às armadilhas, observa-se que apesar de potencialmente reduzirem as infestações 
em mais de 90% (TOZER; SUTHERST, 1996), desinformação e/ou dificuldades relativas ao manejo sejam possíveis 
entraves a sua adoção em maior escala. Alternativas como fitoterápicos e produtos homeopáticos carecem de 
padronização e rigorosa avaliação científica antes de sua comprovada recomendação. Apesar de vacinas e raças 
geneticamente resistentes se apresentarem como estratégias potencialmente valiosas, não há evidências de que 
estarão disponíveis em curto prazo. 

De modo geral, a distribuição espacial de uma espécie parasita na população de hospedeiros não é uniforme, 
observando-se maiores cargas parasitárias em uma minoria da população em relação a uma maioria menos parasitada. 
Este tipo de distribuição agregada, geralmente referida como distribuição binomial negativa, tem sido comumente 
observada em ambos endo e ectoparasitas (ROCHA, 1979). 

Embora relativamente poucas informações estejam disponíveis sobre a distribuição da MDC na população de 
hospedeiros, semelhante distribuição ocorre nesta espécie. Barros et al. (no prelo), estudando a distribuição da 
população de MDC em rebanhos Nelore criados extensivamente no Pantanal, observaram que cerca da metade das 
moscas (50,32%) encontrava-se distribuída em um quarto dos hospedeiros e que 40% dos animais albergavam cerca 
de dois terços (66,14%) das moscas. De forma semelhante, Souza et al. (2005) constataram uma distribuição agregada 
da MDC em bovinos mestiços de raças européias, observando 66% das moscas em 29,4% do rebanho. 

Em última análise, a distribuição espacial agregada dos parasitas possibilita o desenvolvimento de estratégias 
potenciais de controle baseadas no tratamento de alguns animais do rebanho. Seletiva ou aleatória, a estratégia de 
tratamento parcial consiste na aplicação de produtos parasiticidas em parte dos animais do rebanho, deixando os 
demais sem qualquer tratamento direto. 

A estratégia de tratar alguns animais, inicialmente denominada “tratamento parcial do rebanho” (HARVEY; ELY, 
1970), mais recentemente tem sido referida também como “controle seletivo” (VERÍSSIMO; SCHMIDT-HEBBEL, 1995), 
“uso parcial” (GUGLIELMONE et al., 2000), “controle dirigido” (SOUZA et al., 2005) e “tratamento seletivo” (MOLENTO 
et al., 2007). A seletividade (ou não) se apresenta como um aspecto complementar à natureza parcial do tratamento, 
portanto, denominações como “tratamento parcial seletivo” ou simplesmente “tratamento seletivo” traduzem 
adequadamente a estratégia quando direcionada aos animais mais parasitados. 

Independente da denominação empregada, é importante ressaltar que esta forma de controle químico não 
consiste em uma “nova estratégia” de controle parasitário, tendo sido avaliada desde meados do século passado com 
relação a sua eficiência no controle da MDC (LAAKE, 1946). Contudo, as relativamente escassas informações 
existentes na literatura desde então denotam a necessidade de maiores estudos sobre esta estratégia, particularmente 
no que diz respeito a seu uso no controle da MDC. 

Baseado na premissa de que a livre passagem das moscas de um animal a outro permitiria o controle da MDC 
em todo o rebanho a partir do tratamento de parte dos animais, Laake (1946) obteve um controle por até 21 dias pós-
tratamento (dpt) ao pulverizar com DDT a metade dos animais de um rebanho. Porém, ressaltou que o tratamento 
integral do rebanho apresentou proteção mais longa, apresentando melhor relação custo-benefício em relação ao 
tratamento parcial. 

De forma semelhante, Harvey e Ely (1970) realizaram tratamentos parciais com a aplicação dorsal do 
organofosforado crotoxifós (“wax-bar”). No primeiro dia pós-tratamento observaram marcante redução (81% a 96%) nas 
infestações ao tratarem 6% a 12% dos animais, obtendo controle integral com o tratamento de 23% a 33% dos animais. 
Uma semana após o tratamento de 6% a 33% dos animais, uma eficácia de 73% a 98% era observada. Entretanto, não 
obtiveram controle com o tratamento de 2% do rebanho e tampouco foi observada redução nas infestações em 
rebanhos próximos aos grupos tratados. 

Ao avaliar o uso do tratamento parcial em lotes pequenos, Harvey e Brethour (1979) observaram que a 
pulverização com permetrina em apenas um animal, representando de 3% a 10% do rebanho, apresentou significativo 
controle 12h após o tratamento, alcançando 100% de eficácia em um dia e mantendo elevados níveis de eficácia por 
pelo menos uma semana após tratamento. 

O tratamento parcial do rebanho utilizando brincos inseticidas também tem sido alvo de estudos. A aplicação de 
brincos impregnados com o piretróide fenvalerato (dois brincos/ animal) em 21% ou 46% do rebanho, eliminou MDC por 
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um mínimo de 10 semanas, persistindo baixas infestações por mais 6 semanas (HARVEY; BRETHOUR, 1980/1981). 
Os autores observaram que o período necessário para atingir um controle completo era inversamente proporcional ao 
percentual de orelhas com brincos e concluíram que seria possível controlar adequadamente a MDC no rebanho com o 
tratamento de 10% a 20% dos animais utilizando dois brincos/animal e aplicações adicionais quando necessário. 

Mais recentemente, Guglielmone et al. (2000) acompanharam por 21 semanas o tratamento não seletivo, com 
brincos impregnados com 20% diazinon, de 29% dos animais de um rebanho. Uma elevada eficácia (>92%) foi 
observada nas primeiras semanas tanto nos animais tratados como nos não tratados, reduzindo gradativamente durante 
o estudo.  Embora todas as infestações tenham sido significativamente menores que as do grupo testemunha, 
diferenças entre animais tratados e não tratados não foram significativas após a 14a semana.  

Avaliações sobre a eficiência do tratamento parcial seletivo empregando formulações pour-on de cipermetrina 
também têm sido realizadas. Cordovés et al. (1999) concluíram que o tratamento de 50% dos animais reduziu em 
87,9% e 64,6% (13dpt) e 75,8% e 45,6% (30 dpt), respectivamente, as infestações de animais tratados e não tratados, 
mantidos em um mesmo grupo. Souza et al. (2005), verificaram que o tratamento de 29,4% dos animais, albergando 
cerca de dois terços do total de MDC do rebanho, reduziu em 89,35% as infestações na primeira semana pós-
tratamento. 

De modo geral, estes estudos evidenciam uma rápida e marcante redução nas infestações da MDC em todo o 
rebanho em função do tratamento de parcelas relativamente pequenas da população de hospedeiros, demonstrando 
aparentemente um eficiente controle da mosca mesmo nos animais não tratados. 

Inicialmente fundamentada na transferência das moscas entre os animais do rebanho, em última análise, a 
estratégia de tratamento parcial levaria à redução das infestações em função da passagem das moscas aos animais 
tratados. Entretanto, Harvey e Ely (1970) consideraram improvável que todas as moscas tivessem contato com os 
poucos animais tratados no intervalo de apenas um dia.  

A passagem de inseticidas entre animais de um rebanho, diretamente através de contato e/ou indiretamente pela 
transferência a objetos, foi constatada por Beadles et al. (1977) ao analisarem a distribuição de uma solução oleosa 
corante utilizando diferentes métodos de aplicação. Entretanto, concluíram que no caso de um inseticida, a pequena 
quantidade liberada comprometeria a eficiência desta transferência entre animais. 

A distribuição de inseticidas no rebanho devido à interação entre animais foi também comprovada por Holbrook 
(1986) quando constatou não haver diferenças significativas na mortalidade de Culicoides variipennis expostos a 
amostras de pelos de várias regiões corporais de animais não tratados, mantidos em um mesmo piquete com bovinos 
tratados com brincos impregnados com fenvalerato por um período de sete dias.  

De forma semelhante, em estudo sobre a distribuição de resíduos inseticidas em bovinos após o tratamento 
parcial de 50% do rebanho, Mwangala et al. (1993) não verificaram diferença significativa na quantidade de resíduos 
presentes em distintas regiões corporais de bovinos tratados com um brinco piretróide (permetrina ou fenvalerato) em 
relação aos encontrados nos animais não tratados, sendo a dispersão dos inseticidas entre bovinos atribuída ao contato 
direto. A difusão de inseticidas piretróides nos animais, além de facilitada pelo comportamento animal, se deve à 
natureza lipofílica destas drogas, as quais se difundem na pele através de secreções sebáceas (TAYLOR et al., 1985). 

Desta forma, a dispersão natural das moscas e a distribuição direta ou indireta dos inseticidas de contato 
aplicados sobre os animais explicam o rápido efeito observado na redução das infestações em animais não tratados 
mantidos juntos a animais tratados e, conseqüentemente, a eficiência da estratégia de tratamento parcial do rebanho. 

 Apesar de seu aspecto positivo em termos de redução das infestações, a transferência do inseticida pela 
manutenção de animais tratados e não tratados em um mesmo rebanho, implica também na “diluição” do produto 
inseticida. Em última análise, a diluição ocorre pelo fato de que a quantidade do inseticida aplicada adequadamente a 
certo número de bovinos é distribuída a um número bem maior de animais, geralmente o dobro ou mais, dependendo da 
parcela do rebanho tratada. Esta diluição do inseticida no rebanho é a provavelmente responsável pelo menor período 
de ação de produtos inseticidas quando utilizados no tratamento parcial do rebanho. 

Conseqüentemente, o menor período de eficácia dessa estratégia pode significar uma necessidade de 
tratamentos adicionais e, se aliado a problemas operacionais e/ou de resistência, o cenário torna-se ainda mais 
complicado. Na tentativa do produtor retomar um nível aceitável de controle da mosca é freqüente observar uma 
redução do intervalo entre tratamentos (maior número de tratamentos), emprego de maiores concentrações do 
inseticida, utilização imprópria de produtos e formulações, e substituição aleatória do produto (freqüentemente por outro 
semelhante). Um agravamento da situação tende a ocorrer como conseqüência destas práticas, pondo em risco uma 
das principais e aparentemente óbvia vantagem dessa estratégia - a redução dos custos do tratamento antiparasitário. 

Contudo, as conseqüências do tratamento parcial voltado ao controle da MDC podem não se limitar ao binômio 
custo/eficácia, com potenciais implicações também em termos de evolução da resistência na população. A diluição do 
produto inseticida no rebanho implica no tratamento indireto dos animais com doses inferiores às recomendadas, 
podendo favorecer o desenvolvimento da resistência uma vez que subdoses selecionam heterozigotos resistentes, o 
que leva a resistência a ser funcionalmente dominante e acelera seu desenvolvimento na população (GEORGHIOU, 
1980). 

Por outro lado, deve-se considerar também que esta estratégia aparentemente resulta em menor período de 
ação dos produtos inseticidas (LAAKE, 1946), acarretando, portanto, em menor pressão de seleção, o que pode ser 
considerado um aspecto favorável a sua adoção. Considerando prós e contras é difícil prever com segurança as 
conseqüências em termos de evolução da resistência na população da MDC advindas da continuidade do uso do 
tratamento parcial do rebanho a médio e longo prazos, tornando-se ainda mais complexa em função da gama de 
variáveis envolvidas no processo de resistência. 

Uma vantagem eventualmente atribuída ao tratamento parcial tem sido a manutenção de um “refúgio” 
(subpopulação suscetível) em função dos animais deixados sem tratamento no rebanho, tornando-se assim uma 
estratégia potencial no manejo da resistência. Contudo, uma das condições básicas para o sucesso de um “refúgio” é 
exatamente a ausência de exposição a inseticidas, o que permite a sobrevivência de indivíduos suscetíveis e 
conseqüentemente reduz a seleção de resistência na população (TABASHNIK, 1997). A transferência de ambos, 
moscas e inseticidas, entre os animais determina uma situação na qual a seleção ocorre independente da parcela do 
rebanho originalmente tratada, pois o contato entre moscas e inseticida ocorrerá inevitavelmente em ambos os grupos 
animais. Portanto, não há um efetivo refúgio quando se efetua o tratamento parcial do rebanho utilizando-se inseticidas 
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de contato, os quais representam a grande maioria dos produtos e formulações disponíveis para controle da MDC. 
Com relação à eficácia do tratamento parcial do rebanho, dois aspectos são aparentemente inerentes a esta 

estratégia: a rápida redução das infestações em todo o rebanho e a menor eficácia observada nos animais não tratados, 
tanto em termos de nível de redução das infestações como no que diz respeito à duração da ação do produto. Ambos 
devem ser considerados quando da decisão sobre a recomendação ou adoção desta estratégia no controle da MDC. 
Por fim, as conseqüências do uso desta estratégia com relação à evolução ou mitigação da resistência carecem de 
avaliação criteriosa, antes que seja confirmada empiricamente ou descartada teoricamente como estratégia de controle 
parasitário e de manejo de resistência. 
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Recent studies using molecular techniques to document the occurrence of hemotrophic mycoplasmas in several 
mammals have been conducted in Brazil.  In domestic cats, Mycoplasma haemofelis, ‘Candidatus M. haemominutum’ 
‘Candidatus M. turicensis’ infections have been identified.  All three species of feline haemoplasmas also have been 
found in both free ranging and captive neotropical felid species, whereas two canine haemoplasmas, Mycoplasma 
haemocanis  and ‘Candidatus Mycoplasma haematoparvum’, have been indentified in dogs. Mycoplasma suis has been 
shown to be highly prevalent in commercial swine populations, especially in sows. Moreover, novel mycoplasma species 
have been detected in Brazilian commercial pigs and domestic dogs. A haemoplasma infection was also recently 
documented in a human patient infected with the human immunodeficiency virus (HIV). In conclusion, haemoplasma 
species are common and important infectious agents in Brazil.  Further studies should be conducted to better understand 
their impact on pets, production animals and wildlife fauna, as well as their role as zoonotic agents, particularly in 
immunocompromised patients. 
Key words: Haemoplasma, Mycoplasma haemofelis, Mycoplasma suis 

 
RESUMO 

Estudos recentes utilizando técnicas moleculares para documentar a ocorrência de mycoplasmas hemotrópicos 
em muitos mamíferos têm sido conduzidos no Brasil. Em gatos domésticos, Mycoplasma haemofelis, ‘Candidatus M. 
haemominutum’ e ‘Candidatus M. turicensis’ foram identificados. Todas três espécies de hemoplasmas felinos têm sido 
também encontradas em espécies de felídeos neotropicais de vida livre e de cativeiro, enquanto dois hemoplasmas 
caninos têm sido identificados em cães. Mycoplasma suis foi demonstrado como de alta prevalência em suínos de 
produção, especialmente em porcas. Além disso, novas espécies de hemoplasmas foram detectados em suínos 
comercias e cães domésticos. Uma infecção por hemoplasma foi documentada em um paciente humano que era 
positivo para o vírus da imunodeficiência humana (HIV). Em conclusão, espécies de hemoplasmas são comuns e 
importantes agentes de infecções no Brasil. Estudos futuros devem ser conduzidos para melhor entender seu impacto 
em cães e gatos, animais de produção e na fauna silvestre, e também para determinar o seu papel como agentes 
zoonóticos, particularmente em pacientes imunocomprometidos. 
Palavras-chave: Haemoplasma, Mycoplasma haemofelis, Mycoplasma suis 

 
INTRODUCTION 

 Haemoplasmas (hemotrophic mycoplasmas), pleomorphic bacteria that parasitize the red blood cells, have 
been reported in a variety of mammalian hosts worldwide. These organisms were initially classified as rickettsiae based 
on morphology and response to antibiotic therapy (WEISS; MOULDER, 1984). However, 16S rRNA gene-based 
molecular studies have shown that the genera Haemobartonella and most Eperythrozoon are more closely related to the 
pneumoniae group of mycoplasmas, leading to the reclassification of these organisms within the genus Mycoplasma 
(NEIMARK et al., 2001; NEIMARK et al., 2002). There are two subclusters of organisms within the haemotropic 
mycoplasmas or haemoplasmas (Table 1). The group that cluster with M. haemomuris shares a characteristic truncation 
of about 10 bp in a segment corresponding to positions 453-481 of the 16S rRNA sequence of Escherichia coli that is 
unique among mollicutes (JOHANSSON et al., 1999). This deletion is not present in the haemoplasmas that cluster with 
M. suis. 

 Haemoplasmas have been observed in all continents but Antartida. There appears to be a higher prevalence of 
haemotrophic mycoplasmas in tropical regions, likely due to environmental conditions favoring transmission of 
haemoplasmas by vector-borne agents (MACIEIRA, 2008). Over the last few years new haemoplasma species have 
been described in Brazilian  pigs (MESSICK et al., 2007)  and dogs (DE MORAIS, et al., 2006; SANTOS, et al., 2008). In 
addition, the occurrence of “old” species in a new host or in a new geographic region have also been encountered. For 
instances, M. ovis parasites the surface of sheep erythrocytes, but also infect goats, in which it causes a more severe 
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disease (NEIMARK et al., 2004). A novel haemoplasma has recently been suggested to infect commercial Brazilian pigs 
(MESSICK et al., 2007). 

 Our goal in this review is to summarize all recent molecular studies that characterize the occurrence of  
haemoplasmas in Brazil (Table 2). 

 
Companion Animals 

 Although Mycoplasma spp. have been reportedly found on blood smears of cats in Brazil, molecular approaches 
for detecting haemotrophic mycoplasma species have increased the detection sensitivity in anemic and normal cats from 
different regions of Brazil (GUIMARAES et al., 2008). The three currently known species of feline haemoplasmas (former 
considered as one single species, Haemobartonella felis) have been recently described in Brazil: M. haemofelis 
‘Candidatus M. haemominutum’ (DE MORAIS et al., 2007; GUIMARAES, 2008) and ‘Candidatus M. turicensis’ 
(SANTOS, 2008). 

 Using PCR, 14 of 37 (38%) anemic cats (PCV < 24%), from a veterinary hospital of Curitiba (25o 25’ 47” S, 49o 
16’ 19” W) harbored M. haemofelis, whereas 4 (11%) were positive for ‘Candidatus M. haemominutum’, and 3 (8%) were 
co-infected with both organisms (BAUMANN et al., 2006). Blood smear evaluations in this study were not reliable for 
haemoplasma diagnosis. Mycoplasma-like bodies were found in only about 1/3 of PCR positive samples. 

In Porto Alegre (30o 01’ 58” S, 51o 13’ 48” W), 371 cats were tested by PCR for the 3 feline haemoplasmas; 
21.3% were infected by at least one species. The most prevalent species in this study was ‘Candidatus M. 
haemominutum’ with 50 positive cats (13.5%) whereas ‘Candidatus M. turicensis’ and M. haemofelis were found in 10 
(2.7%) and 8 (2.2%) cats, respectively (SANTOS, 2008). Male cats and cats with outdoor access were more likely to be 
infected with ‘Candidatus M. haemominutum’ in this study.  This is also the first report of ‘Candidatus M. turicensis’ in 
domestic cats in Brazil. 

Using cats from University of Sao Paulo Small Animal Hospital in Southeast Brazil, M. haemofelis was found in 23 
cats (8.5%) of 270 anemic cats (PCV < 30%) in Sao Paulo (23o 32’ 52” S, 40o 38’ 09” W) (HORA, 2008; HORA et al., 
2008b). In a Southeastern Brazil survey, M. haemofelis was found in 23 cats (8.52%) out of 270 anemic cats (PCV < 
30%) from Sao Paulo city (HORA, 2008; HORA et al., 2008b). Another survey compared 80 healthy and 74 sick cats 
from Botucatu (22o 53’ 09” S, 48o 26’ 42” W), in the State of Sao Paulo. Eight (10%) otherwise healthy cats asymptomatic 
and 15 (20%) symptomatic cats were positive for M. haemofelis and or ‘Candidatus M. haemominutum’ (BATISTA, 
2004). Of the 23 positive samples, 11 had M. haemofelis, 4 M. haemominutum and 8 were co-infected with both 
organisms. There was an association between clinical signs and presence of M. haemofelis suggesting a higher 
virulence of M. haemofelis when compared to M. haemominutum. One-hundred and forty-nine cats from Rio de Janeiro 
(22o 54’ 10” S, 43o 12’ 28” W) also were screened for haemoplasmas using PCR and southern blot (MACIEIRA et al., 
2008b). Fifteen (10%) were positive for ‘Candidatus M. haemominutum’, 6 (4%) for M. haemofelis, and 3 (2%) were co-
infected with both haemoplasmas (MACEIRA et al., 2006; MACIEIRA et al., 2008a; MACIEIRA et al., 2008b). Results 
were higher than frequency found also in Rio de Janeiro by blood smear evaluation, when 5 (3.6%) out 138 cats were 
positive (VELHO et al., 2008).  There appears to be a variation in the prevalence of feline hemoplasmosis in different 
cities from the South and Southeast regions of Brazil. Haemoplasma infection in anemic cats ranged from 8.5% in São 
Paulo to 38% in Curitiba, and 16% in Rio. Prevalence in samples including anemic and non-anemic cats showed an 
overall prevalence of 16% in Rio de Janeiro and 15% in Botucatu. Cats infected with feline immunodeficiency virus (FIV), 
either alone or in association with feline leukemia virus (FeLV) were at a higher risk of harboring ‘Candidatus M. 
haemominutum’ than retroviral negative cats in studies in Rio de Janeiro and São Paulo (HAGIWARA et al., 1997; 
HORA, 2008; HORA et al., 2007; HORA et al., 2008a; HORA et al., 2008b; MACIEIRA et al., 2008a). These 
haemoplasmas have also referred to increase erythrocyte fragility in cats of Brazil (LEME at al., 2008). 

It is impossible to directly compare % of haemoplasma infected cats reported in these various studies. The 
problem is that the occurrence of infection is reported in different cat populations. The fact that not all haemoplasmas are 
evaluated in every study further confounds our ability to compare these results. Nonetheless, it can be concluded that 
haemoplasma infections are common in cats from Southern Brazil. 

Dogs are known to be infected by at least two haemoplasmas, M. hemocanis and ‘Candidatus M. 
haemotoparvum’. Mycoplasma haemocanis was described in blood smears of dogs from Belo Horizonte (19o 49’ 01” S, 
43o 57’ 21” W) (BIONDINI, 1983; O'DWYER et al.1997), later characterized by PCR in four non-splenectomized dogs 
from a veterinary hospital of Londrina (23o 18’ 36” S, 51o 09’ 46” W) (DE MORAIS et al., 2003) and other dog populations 
(COELHO et al., 2008; DE MORAIS et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2006; SANTOS et al., 2008b; TRAPP et al., 2006). 
Recently, a PCR survey was conducted in Belo Horizonte and the surroundings to compare infection rates for M. 
haemocanis between urban and rural areas (COSTA-JUNIOR et al., 2008). Twenty of 176 (11.3%) dogs living in rural 
areas were positive; whereas 6 of 104 (5.8%) dogs from urban areas harbored the organism.  

A  PCR survey for both M. haemocanis and ‘Candidatus M. haematoparvum’ was conducted in Londrina  
(COELHO et al., 2008). A total of 147 dogs with at least one laboratoryl abnormality (leucopenia, thrombocytopenia, 
pancytopenia or anemia) were tested, resulting in 2 (1.4%) positive samples for M. haemocanis and 11 (7.5%) for 
‘Candidatus M. haematoparvum’. However, the sequenced PCR amplicons of ‘Candidatus M. haematoparvum’ was only 
85% similar to ‘Candidatus M. haematoparvum’ (EF416569), but showed 96% homology to M. haemofelis and 96% to M. 
haemocanis. Results suggested that, although amplified by a standard ‘Candidatus M. haematoparvum’ PCR protocol, 
this particular species of haemoplasma is phylogenetically closer to the large haemoplasmas of dogs and cats than to 
‘Candidatus M. haematoparvum’.   

In addition, two other novel haemoplasmas have been identified by PCR in dogs from Brazil (DE MORAIS et al., 
2006; TRAPP et al., 2006; COELHO et al., 2008; SANTOS et al., 2008b). A small canine haemoplasma more similar to 
‘Candidatus M. haemominutum” than ‘Candidatus M. haematoparvum’ was detected by PCR in another dog from 
Londrina (Morais et al., 2006). Using a conventional PCR assay developed for the detection of ‘Candidatus M. turicensis’ 
in cats, a novel haemoplasma was also amplified in 7 of 10 splenectomized dogs from Porto Alegre (SANTOS et al., 
2008b). Sequencing analysis of the 16S ribosomal RNA gene fragment revealed that the organism has 98-100% 
homology with ‘Candidatus M. turicensis’ found in cats. It is not clear if this is a new large haemoplasma from dogs or a 
demonstration that ‘Candidatus M. turicensis’ also can infect dogs. Although a survey on 78 healthy blood donors in Sao 
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Paulo showed no positive sample for M. haemocanis; only blood smear evaluation was made and therefore results were 
not reliable (MOREIRA et al., 2007). 

A conventional PCR assay developed for the detection of ‘Candidatus M. turicensis’ in cats successfully detected 
a novel haemoplasma in 7 of 10 splenectomized dogs from Porto Alegre (SANTOS et al., 2008b).  Although anemia and 
leukocytosis were observed in those dogs, a direct association of the novel haemoplasma infection could not be 
established. Sequencing analysis of the 16S ribosomal RNA gene fragment revealed that the organism has 98-100% 
homology with ‘Candidatus M. turicensis’ found in cats. It is not clear if this is a new large haemoplasma from dogs or a 
demonstration that ‘Candidatus M. turicensis’ can also infect dogs. 

 
PRODUCTION ANIMALS 

Mycoplasma suis was detected by PCR and Southern blot in 186 pigs (121 sows, 61 piglets and 4 boars) from 
four farms in Southern Brazil, the region responsible for most of the pork production in the country (GUIMARAES et al., 
2007). In this study, 22 sows (18.2%) were positive by PCR, whereas 40 (33.1%) were positive by Southern blot; one 
piglet (2%) and one of four boars were also positive. The packed cell volume and total plasma protein were not different 
in positive and negative pigs, suggesting a subclinical form of the disease (GUIMARAES et al., 2007). Therefore, 
although acute infection and high mortality rates have declined due to the addition of tetracycline to the food, M. suis 
infection is still present in pig herds and may adversely affect weight gain and meat production. 

In addition, a new mycoplasma species has been detected in pigs from these farms (MESSICK et al., 2007). The 
novel haemoplasma was serendipitously detected in the blood of pigs using a PCR protocol designed for ‘Candidatus M. 
haemominutum’. When first described in 1950s, eperythrozoonosis was a disease known do be caused by two distinct 
agents, E. parvum and E. suis. While E. suis caused the disease known as eperythrozoonosis, pigs infected with E. 
parvum showed few clinical signs. The same 186 samples previously used were PCR tested again using ‘Candidatus M. 
haemominutum’ primers, resulting in 14 (7.5%) positive pigs, some of them coinfected with M.suis. When comparing the 
novel haemoplasma to the other sequences in GenBank, similarity scores were 98% to 99% for ‘Candidatus M. 
haemominutum’ and 86% for ‘Candidatus Mycoplasma haematoparvum’. This report documents the molecular 
characterization of a novel haemoplasma isolated from domestic pig blood samples, which is likely the putative parasite, 
E. parvum. This parasite has not yet been fully characterized. Except for three early reports more than 40 years ago and 
another description more than 25 years ago, E. parvum has not been identified since (NEIMARK et al., 2005). 

Although haemoplasma species have not been described in Brazilian ruminants, they are likely present. M. 
wenyonii, the haemoplasma classically associated with infection in cattle, has been described in United States, Japan, 
Venezuela, Switzerland, and England (SMITH et al., 1990; BRETANA et al., 2002; HOFMANN-LEHMANN et al., 2004; 
MCAULIFFE et al., 2006; RIOND et al., 2007; TAGAWA et al., 2008). A new species, ‘Candidatus Mycoplasma 
haemobos’ was recently identified in Japan (TAGAWA et al., 2008). 

 
WILDLIFE ANIMALS 

All three species of feline haemoplasmas included in the Approved List of Bacterial Names have been found in 
both free ranging and/or captive wild cat species (WILLI et al., 2007). In a study with 110 captive wild felids, including five 
non-native species (2 cheetahs, 4 leopards, 5 lions, 11 Siberian tigers, and 2 snow leopards) and seven Brazilian 
neotropic felids: 7 Geoffroy's cats (Oncifelis geoffroyi), 23 jaguarundis (Puma yagouaroundi), 9 margays (Leopardus 
wiedii), 6 ocelots (L. pardalis), 33 oncillas (L. tigrinus), 5 pampas cats (O. colocolo), and two pumas (Puma concolor). Out 
of the wild felid species surveyed, 11 were positive for ‘Candidatus M. haemominutum’ (1 lion, 1 Geoffroy’s cat, 1 
margay, 4 ocelot, 3 oncilla and 1 puma), 2 were positive for M. haemofelis (1 margay and 1 ocelot), and 1 was positive 
for ‘Candidatus M. turicensis’ (1 Ocelot). In a different study, a 12 year old healthy lion was PCR positive for ‘Candidatus 
M. haemominutum’ in the Zoological Garden of Curitiba, Southern Brazil (GUIMARAES et al., 2007b). Recently, a total of 
57 neotropical felids maintained in captivity at Foz do Iguacu in Southern Brazil were sampled and tested for M. 
haemofelis and ‘Candidatus M. haemominutum’ infection by PCR.  Only a 7 year-old margay showed a positive result for 
M. haemofelis, whereas all other animals were negative for both organisms. It is of particular interest that flea infestation 
is more common in Sao Paulo Zoos (ADANIA et al., 1998) and uncommon in Refugio Bela Vista at Foz do Iguacu 
(GUIMARAES, 2008). This may explain the differences in haemoplasma infection reported in these studies. 

In another study, out of 29 neotropical felids surveyed in Maranhao and Ceara, Northeastern Brazil, six ocelots 
and one jaguarondi were positive, with an overall 24.1% of infection. Three animals presented co-infection (two ocelots 
and one jaguarondi) for M. haemofelis and M. haemominutum, and four M. haemominutum infection only (METZGER, 
2008). It is of particular interest that flea infestation is more common in Sao Paulo Zoos (ADANIA et al., 1998) and 
uncommon in Refugio Bela Vista at Foz do Iguacu (GUIMARAES, 2008). This may explain the differences in 
haemoplasma infection reported in these studies. 

A search for of blood parasites in 374 small wild non-flying mammals, including nine rodent (Akodon montensis, 
A. serrensis, Delomys dorsalis, D. sublineatus, Nectomys squamypes, Oligorysomys nigripes, Oxymycterus sp, 
Thaptomys nigrita, and Trynomis dimediadus) and six marsupial (Didelphis aurita, Gracilynanus sp, Marmosops incanus, 
Monodelphis scallops, Philander frenata, Thylamis velutinus) species was undertaken in three areas of the Atlantic 
Forest in Southeastern Brazil (SILVA et al., 2007). A total of 65 specimens (17.4%) belonging to 9 different mammals (6 
rodents and 3 marsupials) were infected with haemotropic mycoplasmas or Babesia sp. Packed cell volume and total 
plasma protein were similar between infected and non-infected specimens suggesting that wild mammals have a sub-
clinical or chronic infection. 

Other native Brazilian wild species may be also infected by hemotrophic mycoplasmas, and further studies should 
be conducted to establish animal reservoirs, animal hosts and novel Mycoplasma species. Since wild pigs such as 
pecaris (Tayassu tajacu) have been reportedly infected by Mycoplasma suis in the USA (HANNON et al., 1985), it is 
possible that Brazilian pecaris (T. pecari and T. tajacu) may also be infected by haemoplasma species.  The latter is the 
subject of an ongoing survey currently being conducted by of our research group. Moreover, Mycoplasma sp detection in 
squirrel monkeys (Saimiri sciureus) of French Guiana, country which borders Northern Brazil, raises the possibility of 
Mycoplasma infection in native Brazilian monkeys (CONTAMIN et al., 1999; MICHEL et al., 2000; NEIMARK et al., 
2002). 
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LABORATORY ANIMALS 
 Mycoplasma coccoides (former Eperythrozoon coccoides), which causes a mild haemolytic anaemia in 

laboratory and wild mice, has been described in laboratory mice of Brazil (DE ANDRADE JR et al., 1986; DE ANDRADE 
JR et al., 1989). No further work has been published to date, and epidemiological, clinical and molecular characterization 
of M. coccoides in Brazil remains to be determined. 

 
PUBLIC HEALTH 

Haemotrophic mycoplasmas infect a wide variety of mammals. There are also a few anecdotal reports of human 
infections. Recently, the first molecularly-documented case of a human haemoplasma infection was found in Brazil 
where a Mycoplasma haemofelis-like organism was detected in a HIV-positive patient co-infected with Bartonella 
henselae (SANTOS et al., 2008a). Although this finding may represent an isolated case with no epidemiological 
consequence, it emphasizes the need for further research on the zoonotic potential of haemoplasma species.  

 
CONCLUSION 

In conclusion, haemoplasma species are common and important infectious agents in Brazil, with potential impact 
on small animal medicine, large animal production, wildlife preservation, laboratory research and public health.  Further 
studies should be conducted in order to better understand their impact on companion, wildlife, laboratory and production 
animals, as well as their role as zoonotic agents, particularly in immunocompromised patients. 
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Table 1. Subgroups of haemotropic mycoplasmas 
“Truncated haemoplasma” (organisms with a truncation of about 10 bp in a segment corresponding to  
 
positions 453-481 of the 16S rRNA of E. coli) 
 Mycoplasma coccoides 
 Mycoplasma haemomuris 
 Mycoplasma haemocanis 
 Mycoplasma haemofelis 
 ‘Candidatus Mycoplasma haemobos’ 
 ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’ 
 
“Non-truncated haemoplasma” 

Mycoplasma suis 
 Mycoplasma wenyonii 
 Mycoplasma ovis 

‘Candidatus Mycoplasma haemodidelphis’ 
‘Candidatus Mycoplasma haemolamae’ 

 ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ 
‘Candidatus Mycoplasma haematoparvum’ 
‘Candidatus Mycoplasma kahanei’ 
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Table 2. Haemotropic mycoplasma described in Brazil 
Cats  
 Mycoplasma haemofelis 
 ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’ 
 ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ 
 
Dogs 

Mycoplasma haemocanis 
‘Candidatus Mycoplasma haematoparvum’ 
Organism similar to ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ 
Organism similar to ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’  
 

Humans 
Organism similar to Mycoplasma haemofelis  
 

Pigs 
 Mycoplasma suis 

Organism similar to ‘Candidatus Mycoplasma haematoparvum’ 
 

Wild animals 
 Mycoplasma haemofelis 
 ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’ 
 ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ 
 
Laboratory animals 
 Mycoplasma coccoides 
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GENOTYPING AND THE DIAGNOSIS OF TOXOPLASMOSIS 
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ABSTRACT 

Toxoplasmosis is one of world wide more prevalent parasitic zoonosis. It’s caused by obligate intracellular 
protozoa Toxoplasma gondii, which population structure was studied in the last years, with a great contribution of 
molecular techniques, mainly by PCR-RFLP multilocus analysis. Initial information originate with strains isolated in cases 
of human toxoplasmosis and in animals, mainly in North America and Europe, leads to propose of three clonal lineages, 
named Type I, II e III. Until first works some degree of association between clinical cases and clonal types was been 
verified, when the SAG-2 gene was analyzed, but some conflicting results, mainly from South America, originated 
multilocus studies, with determination that, in this region, a great concentration of recombinant and atypical strains. 
Analysis of DNA of polymorphic sequences had a contribution, but clinical samples and parasite isolation some times 
were impossible, with a necessity of search of alternative methods, less invasive, for parasite characterization. In this 
way, serotyping with enzyme-linked assays for anti-polymorphic peptides antibody detection are promissory techniques. 
Key-words: Toxoplasma gondii; Genotyping; Serotyping; Diagnosis. 

 
RESUMO 

A toxoplasmose é uma das zoonoses parasitárias de maior prevalência em todo o mundo. É causada pelo 
protozoário intracelular obrigatório Toxoplasma gondii, cuja estrutura populacional vêm sendo estudadas nos últimos 
anos, com grande contribuição das técnicas moleculares, notadamente a análise multilocus pela técnica de PCR-RFLP. 
As informações obtidas inicialmente, originadas de cepas isoladas de casos de toxoplasmose humana e de animais, 
principalmente na América do Norte e Europa, levaram a proposta de três linhagens clonais, denominadas Tipo I, II e III. 
Desde os primeiros trabalhos têm se verificado determinadas associações entre casos clínicos e os tipos clonais, 
quando da análise do gene SAG-2, mas resultados conflitantes, notadamente da América do Sul, levaram aos estudos 
multilocus onde se determinou nesta região uma grande concentração de cepas recombinantes e atípicas. A despeito 
da contribuição das técnicas baseadas em análise de DNA de seqüências polimórficas, nem sempre a obtenção de 
amostras clínicas e o isolamento de cepas é possível, o que leva a pesquisa de métodos alternativos menos invasivos 
para a caracterização do parasito. Com este propósito, a sorotipagem com a utilização de ensaio imunoenzimático na 
detecção de anticorpos contra polipeptídeos polimórficos é uma técnica promissora. 
Palavras-chave: Toxoplasma gondii; Genotipagem; Sorotipagem; Diagnóstico. 
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INTRODUÇÃO 
A infecção pelo Toxoplasma gondii constitui uma das zoonoses mais difundidas no mundo. A maior parte da 

população humana e animal apresentam parasitismo por este protozoário intracelular obrigatório. Nos mais variados 
climas e condições sociais a porcentagem de indivíduos positivos que varia de 20 a 83% (um a dois bilhões de pessoas) 
da população humana. Provavelmente é o protozoário mais difundido entre a população humana e animal, incluindo as 
aves (Tenter et al., 2000), e Roberts e Frenkel (1990) estimam em US$ 369-8.756 milhões os custos em relação à 
toxoplasmose congênita. 

A despeito da maior parte das infecções humanas e animais serem assintomáticas, virulência diferenciada tem 
sido registrada em animais e no homem, com particular interesse nas infecções em indivíduos imunodeprimidos e em 
recém-nascidos de mães primo-infectadas, e esta variação de virulência sugere a existência de um polimorfismo 
correspondente no genoma parasitário (Gennari e Soares, 2006). O modelo clássico de avaliação fenotípica da 
virulência é o camundongo. Nestes animais as diferentes cepas são classificadas em: altamente virulentas, quando um 
parasita é suficiente para matar o animal; pouco virulenta, quando promove infecção crônica sem a necessidade de 
utilização de tratamento específico; e de virulência intermediária, quando um parasita não é suficiente para matar o 
camundongo, mas o tratamento do animal com altas doses de sulfonamidas é necessário para prevenir a morte (Freyre 
et al, 2001). 

Desde o advento das técnicas de análise de proteínas e ácidos nucleícos, uma série de marcadores têm sido 
avaliados para se estudar a estrutura populacional deste parasito, bem como avaliar possíveis associações com 
fenótipos de virulência. Inicialmente foram utilizados análise de isoenzimas e marcadores RFLP, mas com o 
sequenciamento do genoma parasitário foi possível ter acesso a um grande número de marcadores genéticos e os 
estudos atuais requerem a utilização de múltiplos marcadores em uma análise multilocus (Dardé et al., 2007). 

Segundo o trabalho de Howe e Sibley (1995), o T. gondii possui uma estrutura populacional altamente clonal, 
que consiste predominantemente de três linhagens, designadas I, II e III, indicando que sua propagação na natureza 
ocorra principalmente pela replicação assexuada ou por cruzamentos uniparenterais. A clonalidade foi evidenciada 
pelos isolamentos de cepas com genótipos idênticos de diferentes hospedeiros provenientes de áreas geográficas 
distintas.  A divergência genômica entre as linhagens é de cerca de 1% (Ajioka et al., 2001). 

Uma implicação prática de uma população com estrutura fortemente clonal é que determinandas características 
biológicas, por exemplo a virulência, poderiam ser atribuídas a subgrupos geneticamente bem definidos da população 
de parasitos (Dardé et al., 2007). A possibilidade de que o genótipo do parasita tenha influência sobre a severidade da 
doença no homem tem suporte nas diferenças de virulência das cepas em modelos experimentais animais. As cepas do 
tipo II levam à infecção crônica e produção de cistos teciduais em camundongos, sendo caracteristicamente de 
crescimento lento in vitro (Maubon et al., 2008), enquanto as cepas do tipo I são extremamente virulentas para 
camundongos, com alta taxa de multiplicação in vitro e penentração da lâmina própria e submucosas (Maubon et al., 
2008), causando níveis significativos de parasitemia, que pode aumentar o risco de transmissão transplacentária ou 
severidade de infecção nos fetos em desenvolvimento (Howe e Sibley, 1995). Cabe lembrar que, a despeito dos 
estudos in vivo e in vitro demonstrarem características próprias a cada genótipo do parasito, a expressão da virulência é 
um balanço entre características do parasito e do hospedeiro, com uma gama de variação muito grande (Dardé et al., 
2007). 

Nos últimos anos, por outro lado, o exame de cepas provenientes principalmente da América do Sul, África e 
Ásia, têm demonstrado uma predominância de cepas não arquetípicas nestas áreas, sendo estas usualmente mais 
virulentas para camundongos que as cepas tipo II, as mais frequentemente isoladas na Europa e América do Norte, 
entretanto com grande variação desta característica (Maubon et al., 2008).  

Coletando amostras de galinhas de várias partes do mundo, Lehmann et al. (2006) determinaram a freqüência 
de genótipos avaliando sete locus polimórficos. Propõe com seus resultados que o T. gondii é composto de quatro 
populações, sendo duas restritas às Américas do Sul e Central (SA1 e SA2), uma população presente na Europa, Ásia, 
África e América do Norte (RW), mas ausente das Américas do Sul e Central e uma quarta população, de distribuição 
cosmopolita (WW). O cálculo das distâncias genéticas entre os vários haplotipos analisados levou os autores a formular 
a hipótese de que o parasito haveria surgido na América do Sul, onde então se concentraria o maior grau de 
variabilidade genética. A partir daí, dois eventos migratórios distintos teriam originado as populações RW (mais antiga) e 
WW (mais recente), tendo esta última sido levada a todo o mundo através das navegações a partir do século XVI. 

Recentemente, Pena et al. (2008), estudaram a estrutura populacional e a virulência para camundongos de 46 T. 
gondii isolados de gatos de 11 localidades no Brasil, comparando os resultados obtidos para dez marcadores 
moleculares, o marcador CS3 e a virulência em camundongos. Avaliando os resultados obtidos com outros 125 
isolamentos brasileiros provenientes de galinhas, cães e outros gatos no Brasil, foi possível a identificação de 48 
genótipos, sendo que destes, quatro foram isolados em vários hospedeiros e origens geográficas, propondo-se então a 
denominação destas linhagens como BrI, BrII, BrIII e BrIV, representativas de linhagens clonais. A linhagem BrI seria a 
mais virulenta, a BrIII não virulenta e as demais de virulência intermediária. O estudo do marcador CS3 permitiu 
corroborar a correlação com a virulência para camundongos. 

Desta maneira o estudo da variabilidade genética das cepas de T. gondii tem, além de um interesse no estudo 
da biologia do parasito e da epidemiologia da enfermidade, pode ser utilizada no diagnóstico, seja para avaliar o risco 
de desenvolvimento de casos graves em dada população, seja para estimar o prognóstico em casos individuais. Por 
outro lado, o reconhecimento de cepas recombinantes associadas a casos atípicos de toxoplasmose em animais e no 
ser humano, inclusive em áreas onde o contato entre o homem e animais silvestres têm aumentado, aumento o risco de 
aumento de casos graves da enfermidade (Demar et al., 2008). 

Tendo em mente que o parasito tem uma distribuição clonal em determinadas regiões do mundo, entretanto com 
um acúmulo de cepas com evidências moleculares de recombinação nas América do Sul e Central, qual a associação 
dos diferentes genótipos com os casos de doença humana e animal? 

Evidencia-se que os casos sintomáticos humanos apresentam uma predominância de cepas genótipo II, 
entretanto estes casos são originários da Europa e USA, e provavelmente outras regiões apresentam padrões 
diferentes (Dardé et al., 2007). 

As cepas de T.gondii tipo I ocorrem predominantemente em casos de toxoplasmose humana congênita, 
enquanto que as cepas do tipo II são prevalentes em pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida – AIDS 
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(Howe e Sibley, 1995; Fuentes et al., 2001). No trabalho de Ferreira et al. (2006), dos quatro isolados de casos de 
toxoplasmose congênita humana no Brasil, todos foram recombinantes, com uma predominância de marcadores de 
genótipo I, mas a presença de marcadores para o genótipo III em todos os isolados. Nos casos de pacientes com AIDS, 
Ferreira et al. (2008), estudaram 87 isolados de pacientes com toxoplasmose cerebral tratados em São Paulo pela PCR-
RFLP para quatro marcadores. A genotipagem permitiu a classificação de 40 (46%) cepas como sendo tipo I, nove 
(11%) isolados como tipo II e quatro (4%) como tipo III; 13 (15%) cepas foram classificadas como polimórficas; o 
seqüenciamento das cepas classificadas como tipo II demonstou que, na verdade, tratavam-se de cepas polimórficas.  

Nos casos de toxoplasmose ocular, manifestação comum em muitos casos de toxoplasmose crônica pós-natal 
no Brasil, mas também resultado de infecções congênitas, a tipagem do DNA do parasito obtido diretamente de 
amostras de humor vitreo demonstrou a presença apenas de cepas tipo I (Vallochi et al., 2005), entretanto estes autores 
usaram apenas a amplificação do locus SAG2. Por outro lado, este resultado é corroborado pela alta freqüência deste 
genótipo na maioria dos trabalhos brasileiros (Dardeé et al., 2007). Khan et al. (2006) avaliaram 77 pacientes atendidos 
em clínicas oftalmológicas em Erechin, amplificando DNA de T. gondii em seis e cinco pacientes com doença ocular 
aguda e recorrente, respectivamente; quatro marcadores foram analisados, com três cepas apresentando o genótipo I 
em três ou mais marcadores e as restantes sendo uma combinação I e II ou I e III. 

Honoré et al. (2000) propuseram que as cepas encontradas no homem são na maioria do tipo II e que a 
prevalência dos genótipos das cepas encontradas em pacientes imunodeprimidos não parece diferir daquela observada 
nos casos de toxoplasmose congênita. Não está claro se a associação entre as cepas do tipo II com casos de 
toxoplasmose humana é devido à maior infecciosidade ou maior prevalência deste genótipo (Parmley et al., 1994; 
Mondragon et al., 1998). 

A despeito de algumas cepas de T. gondii serem classificadas como não virulentas para camundongos, mesmo 
neste modelo podem ser detectadas alterações que revelam diferenças entre os isolados classificados como tipo II. 
Jurgensen et al. (2002) relatam perda de peso e alterações no nível de haptoglobina plasmática de camundongos 
inoculados com cepas tipo II provenientes de gato, raposa, suínos e ovinos abatidos para consumo e cordeiros nascidos 
fracos ou abortados. Estes parâmetros de virulência, entretanto, não foram sensíveis na diferenciação das cepas 
obtidas de abatedouro e de abortamentos. A tipificação das cepas foi realizada com anticorpos monoclonais e nenhum 
dado de avaliação multilocus foi relatado. 

De um caso de toxoplasmose em gestante, Djurković-Djaković et al. (2006), isolaram uma cepa tipo II (em cinco 
marcadores) do sangue do cordão umbilical. A despeito de mimetizar imunologicamente a cepa ME-49, isolada de ovino 
e classificada como tipo II, esta nova cepa tipo II induziu severa encefalite nos camundongos inoculados. 

Para Howe e Sibley (1995), a freqüência das cepas tipo III é maior em animais do que em casos humanos 
devendo-se considerar que, em geral, as amostras de T. gondii provenientes de humanos causam doença clínica, 
enquanto que a maioria das amostras provenientes de animais representaram infecções crônicas e subclínicas. Há de 
se considerar aqui que existe um viés de amostragem, já que é mais freqüente o isolamento do parasito em casos 
clínicos em humanos e em animais cronicamente infectados (Dardé et al., 2007). 

Em animais, grande parte dos estudos de genotipagem concentram-se na análise de cepas obtidas de infecções 
crônicas, derivadas do isolamento em camundongos. Poucos trabalhos verificaram os genótipos em cepas obtidas de 
casos clínicos de toxoplasmose em animais.  

Owen e Trees (1999) examinaram 13 fetos ovinos abortados provenientes de dez fazendas na Grã-Bretanha. A 
análise do polimorfismo do gene SAG-2 revelou que todas as amostras eram tipo II. Ao contrário de muitos trabalhos, a 
técnica de tipagem foi efetuada diretamente com os extratos de tecidos, sem passagem por animais ou extração de 
DNA. 

No Brasil, da Silva et al. (2005) e Moretti et al (2006) estudaram cepas de T. gondii isoladas de cães com 
quadros clínicos neurológicos, em sua maioria associados a casos de cinomose e ehrlichiose; de nove cepas isoladas 
em camundongos, a análise do locus SAG2 revelou quatro cepas tipo I e cinco cepas tipo III, sendo todas virulentas 
para camundongos, entretanto, neste tipo de associação de infecções, o mais provável é que o isolamento de T. gondii 
represente casos de reativação ou mesmo infecções crônicas. 

Manifestações clínicas da toxoplasmose são incomuns em aves naturalmente infectadas, entretanto Dubey et al. 
(2007) relatam sinais neurológicos em três galinhas de uma fazenda em Illinois, EUA. Um dos animais foi avaliado post-
mortem e taquizoítos e cistos de T. gondii foram identificados no cérebro, onde uma encefalite não supurativa foi 
detectada. Onze galinhas e um ganso foram abatidos e os parasitos isolados de todas as doze aves classificado como 
tipo II em todos os doze loci examinados. Coincidentemente, em infecção experimental com 200 cistos teciduais da 
cepa ME-49 (tipo II) inoculados pela via oral em seis galinhas, registramos sinais neurológicos em duas aves a partir 
dos 35 dias após a infecção (Galli et al., 2008). 

Dubey et al. (2007) relatam o isolamento e tipificação de uma cepa de T. gondii em golfinho (Stenella 
coeruleoalba) encontrado em uma praia da Costa Rica. O animal morreu no dia seguinte ao encalhe, apresentando 
severa meningoencefalomielite não supurativa. O parasito foi isolado do cérebro pela inoculação em camundongos e a 
genotipagem multilocus revelou tratar-se de cepa tipo II. 

Sundar et al. (2008) descrevem o encontro de seis genótipos em 39 isolamentos de T. gondii de lontras-marinhas 
(Enhydra lutris), animal que tem atraído interesse por desenvolver toxoplasmose clinicamente manifesta e vir a óbito em 
decorrência das infecções. Avaliando 10 locus, determinaram 13 (33%) cepas tipo II; outras três cepas apresentaram-se 
tipo II na maioria dos locus e tipo I em outros, enquanto que um isolado apresentou alelos III na maior parte dos locus. 
Duas cepas apresentavam-se como infecções mistas, quatro cepas foram classificadas como tipo X, um genótipo 
encontrado apenas em lontras-marinhas, e outras 14 cepas foram classificadas como tipo A, um novo genótipo. 

A partir de golfinhos da espécie Tursiops truncatus encontrados mortos em praias do leste dos EUA, Dubey et al. 
(2008), pela análise de dez marcadores na PCR-RFLP, foram determinados os genótipos de três cepas isoladas em 
camundongos a partir da inoculação dos corações dos animais. Duas cepas eram tipo II em todos os loci, enquanto que 
o outro isolado representava um isolado único. 

Dubey et al. (2008) relatam o isolamento e tipagem de cepas de T. gondii a partir de marsupiais australianos 
importados para os EUA. Em algum momento estes desenvolveram infecções clinicamente manifestas e, ou vieram a 
óbito ou foram tratados, sendo tecidos encaminhados para isolamento após a morte dos animais. Três isolados foram 
classificados como tipo III pela análise do locus SAG2. 
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 Os métodos de caracterização gênica do T. gondii sem dúvida trouxeram um grande acúmulo de informações 
que vêm auxiliando o entendimento da biologia, ecologia, epidemiologia e clínica da toxoplasmose. Entretanto a 
necessidade do isolamento do parasito em animais ou cultivo celular, bem como as dificuldades na obtenção de 
amostras de casos clínicos, trouxe a necessidade de métodos menos invasivos na obtenção e análise de amostras para 
o estudo da diversidade do parasito. 

Kong et al. (2003) propuseram a sorotipagem baseada na detecção de anticorpos contra peptídeos polimórficos 
derivados dos antígenos SAG2A, GRA3, GRA6 e GRA7. Estes ensaios permitiram a correta distinção de infecções 
causadas por cepas tipo II e não-tipo II. Usando a mesma abordagem, Nowakowska et al. (2006) sorotiparam amostras 
de parasito obtidas a partir de líquido amniótico e líquor de casos de toxoplasmose congênita na Polônia; esta análise 
revelou que 12 dos 15 casos analisados eram causados por cepas tipo II; o DNA recuperado de nove amostras foi 
avaliado com cinco marcadores polimórficos, confirmando a natureza tipo II dos parasitos. 

Peyron et al. (2006) compararam amostras de 152 gestantes cronicamente infectadas, sendo 212 provenientes 
da França, Itália e Dinamarca, e 40 da Colômbia, pela avaliação da presença de anticorpos contra peptídeos derivados 
dos antígenos GRA5 e GRA6. Uma distribuição homogênea de tipos II nas amostras européias, em contraste com 
respostas tipo I e III nas amostras colombianas, demonstrou concordância com os dados reportados pela análise 
genotípica. Morisset et al. (2008) examinaram usando a mesma técnica amostras de soro de pacientes com 
toxoplasmose ocular ou infectados pelo HIV, provenientes ou da Europa ou da América do Sul, encontraram resultados 
semelhantes. Sousa et al. (2008) testaram um ensaio imunoenzimático baseado em peptídeos polimórficos derivados 
da região C terminal do antígeno GRA6. De 23 infecções arquetípicas (tipo I, II ou III) encontraram correlação entre a 
genotipagem baseada em microsatélites e a sorotipagem em 20 amostras, mas não houve boa correlação entre os 
métodos no exame de 18 amostras sul-americanas genotipadas como tipo I/III ou tipo II. 

A estrutura populacional do T. gondii tem sido desvendada principalmente pela análise multilocus de cepas 
isoladas de galinhas e outras espécies. Esta abordagem, entretanto, tem limitações na análise de casos clínicos da 
enfermidade, principalmente em função das dificuldade no isolamento de parasitos e/ou detecção direta do DNA de 
pacientes. Desta maneira, para o diagnóstico da variabilidade do parasito associado aos casos clínicos, a sorotipagem 
baseada em peptídeos polimórficos é uma técnica promissora, principalmente se transpostas as limitações de sua 
utilização na análise da resposta a cepas recombinantes, que são a imensa maioria das cepas que ocorrem nas 
Américas do Sul e Central. 
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ABSTRACT 
Bovine neosporosis is an important cause of reproductive failure in both dairy and beef cattle worldwide. Cattle 

may become infected by the ingestion of oocysts shed by dogs, the definitive host, or through vertical transmission in 
persistently infected cattle. Cattle infected with the parasite are 3-7 times more likely to abort than uninfected cattle and 
there are several reports that infected animals develop a degree of resistance against further disease. Vertical 
transmission of the parasite is very efficient and infected animals may pass the parasite to their offspring over several 
generations and in successive pregnancies. Contributory factors involved in disease pathogenesis include, stage of 
gestation when parasitaemia and infection of the placenta occur, the maternal immune response, the foetal immune 
response and potentially genetic variation between different parasite isolates. The role of congenitally infected animals in 
the pathogenesis and epidemiology of the disease remains to be determined. This paper discusses some aspects of the 
pathogenesis of bovine neosporosis and the various roles of the immune response being host protective, parasite 
protective or causing immunopathology. 

 
BACKGROUND, HOST RANGE AND TRANSMISSION ROUTES 

Neospora caninum is a protozoan parasite that was initially recognised in dogs in 1984 (Bjerkas et al 1984). Since 
its discovery and the description of Neospora caninum as a new species (Dubey et al 1988a,b) the parasite has emerged 
as a major cause of reproductive disease in cattle worldwide (Dubey and Lindsay, 1996). The animal species most likely 
to suffer disease as a result of infection with N. caninum are dogs and cattle. N. caninum is thought to have a more 
limited host range than its close relative, Toxoplasma gondii (Dubey et al 2007). Viable N. caninum parasites have been 
isolated from cattle, sheep, dogs, while tailed deer and water buffaloes (reviewed by Dubey et al 2007), and several 
other species including humans have been found to be seropositive to N. caninum. Serological evidence of infection with 
N. caninum should be interpreted with caution as it is difficult to set diagnostic cut-off values without also showing 
evidence of recovery of parasite from the host species. In the case of human infection with N. caninum, there have only 
been reports of antibodies (Graham et al 1999, Tranas et al 1999) there have been no reports to date of the parasite 
being detected or isolated from any human tissues (Dubey et al 2007). The discovery that the dog is a definitive host of 
N. caninum was a key element in helping to understand the epidemiology of the disease (McAllister et al 1998). 
However, there is still much to learn about the biology of the oocyst, the shedding profiles within the dog, the possibility 
of re-shedding and how long the oocysts can persist in the environment. Coyotes, have also been shown to shed N. 
caninum oocysts after feeding them with infected bovine tissues (Gondim et al 2004) and N. caninum specific DNA was 
detected in a small percentage of faecal samples collected from Coyotes and foxes (Wapenaar et al 2006) implying that 
wild canids may also act as definitive hosts of the parasite.  

N. caninum may be transmitted horizontally through the consumption of sporulated oocysts, contaminating feed 
and water or through ingestion of animal tissues infected with N. caninum (Dubey et al 2007). Another major route of 
transmission is vertically from dam to foetus during gestation, this may involve exogenous vertical transmission, which 
has arisen through a primary infection of the dam during pregnancy and endogenous vertical transmission which occurs 
following a recrudescence of a persistent infection (Trees and Williams, 2005). A recent large scale study in Holland 
estimated the probability of animals being infected by vertical transmission in pregnancy as 62% whereas, the probability 
of horizontal transmission was 3.3% (Bartels et al 2007). 

 
FACTORS AFFECTING DISEASE PATHOGENESIS 

A key characteristic of N. caninum infection in cattle is the high rate of vertical transmission which is estimated to 
be between 78-95% (Pare et al 1996; Davison et al 1999). Vertical transmission of N. caninum may occur over several 
generations and in successive pregnancies (Barr et al 1993, Bjorkman et al 1996, Wouda et al 1998) suggesting that 
cattle do not easily develop protective immunity against vertical transmission (Innes et al 2002, 2005). However, it may 
be important when looking at disease epidemiology and pathogenesis to take into consideration whether cattle have 
been infected congenitally or post-natally as this is likely to influence the subsequent risk of the animal developing 
disease and likelihood of vertical transmission (Innes et al 2007; Innes and Vermeulen, 2006). In a study in USA, 
newborn heifer calves were selected as being congenitally infected with N. caninum and followed through to their second 
lactation. The congenitally infected animals had a 7.4 fold higher risk of aborting during their first pregnancy compared to 
an uninfected control group (Thurmond and Hietala, 1997). In addition, congenitally infected cows that had aborted 
previously had a 5.6 fold higher risk of abortion compared to uninfected animals suggesting that subsequent abortions 
may occur in congenitally infected cows that have aborted previously (Thurmond and Hietala, 1997). A further study, 
conducted in Holland, followed a dairy herd for 3.5 years that had experienced a significant seroconversion to N. 
caninum following a point source outbreak (Dijkstra et al 2008). Most post-natally infected animals remained seropositive 
during the time of the experiment and 58% of the offspring of post-natally infected dams were themselves seropositive 
indicating that endogenous transplacental transmission had occurred (Dijkstra et al 2008), albeit at a lower rate than 
other published studies (Davison et al 1999) where congenitally infected or postnatally infected animals were not 
distinguished within the seropositive cohort used in their study. A serological analysis of dam-daughter pairs in a herd in 
New Zealand that had experienced an outbreak due to N. caninum infection showed that 12.5% of the progeny were 
seropositive (Schares et al 1999) providing additional evidence that rates of congenital transmission may vary depending 
on whether the dam was infected congenitally or post-natally.   

A further influence on disease pathogenesis may involve parasite strain variation in relation to virulence and 
ersistence. Very little is currently known about the genetic or biological variation between different Neospora stocks 
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(Schock et al 2001) although recent molecular analysis would suggest there is considerable variation between different 
Neospora isolates (Regidor-Cerrillo et al 2006). 

Consequences of vertical transmission during pregnancy in cattle may result in abortion of the foetus, birth of a 
weak calf which may show some neurological signs at birth or birth of a clinically normal but persistently infected calf 
(Dubey and Lindsay, 1996). Most bovine abortions are diagnosed between 3-8 months of gestation (Dubey et al 2006), 
although it is difficult to diagnose N. caninum infection in early gestation which may result in absorption of the foetus and 
the dam presenting as infertile. It is likely that N. caninum may be a contributory cause of bovine infertility. Some 
evidence for this comes from a case study on a closed dairy herd in UK where analysis of the breeding records showed a 
statistically significant increase in the number of artificial insemination (AI) services per successful pregnancy in the N. 
caninum sero-positive cohort group compared to the seronegative group (Latham, 2003). 

 
HOST-PARASITE RELATIONSHIP IN THE PREGNANT HOST 

The timing of the parasitaemia during gestation is an important factor in determining severity of the disease (Innes 
et al 2002). Several studies have shown that the earlier in gestation infection occurs the more severe the consequences 
for the foetus (Barr et al 1994, Williams et al 2000, Macaldowie et al 2004). Several studies have attempted to try and 
correlate the timing of an increase in antibody production during pregnancy with the risk of abortion. An increase in the 
quantity of specific antibodies around mid-gestation was more likely to occur in cattle that aborted their foetus compared 
with an increase in antibody titre nearer the end of pregnancy (Pare et al 1997, Stenlund et al 1999, Guy et al 2001). An 
increase in antibody titre in infected cattle is an indication of parasite activity, however the mechanisms involved in 
triggering this activity are not well understood. The tachyzoite stage of the parasite is able to actively invade and multiply 
within cells of the host and is the stage involved in active infection, dissemination and spread of the parasite within the 
host (Hemphill et al 2006). The parasite then differentiates into slower replicating bradyzoites that are contained within 
tissue cysts, usually within the CNS of the host (Hemphill et al 2006)). The triggers for the parasite to differentiate from 
tachyzoite to bradyzoite and to persist within the host are not fully resolved along with the mechanisms involved in 
recrudescence of a persistent infection. An important factor in this context is likely to be the host immune response as 
cell-mediated immune responses involving CD4+ T-cells, and the cytokines interferon gamma (IFNγ),tumour necrosis 
factor alpha (TNFα) and interleukin 12 (IL-12) are important in controlling parasite multiplication (Innes et al 1995, Khan 
et al 1997, Yamane et al 2000, Staska et al 2003). Natural killer (NK) cells can be directly stimulated by N. caninum 
tachyzoites to produce IFNγ and can kill parasite infected fibroblast cells (Boysen et al 2006). These cells were found to 
be induced early during experimental infection of calves with N. caninum (Klever et al 2007) and therefore may also play 
a role in influencing the cytokine microenvironment during induction of the adaptive immune response.  

During pregnancy, there is a natural immunomodulation that occurs to enable the dam to successfully carry the 
foetus to term, without immunological rejection taking place (Entrican, 2002). At the placenta the ytokine environment is 
thought to favour more regulatory cytokines (Entrican 2002) that counteract the pro-inflammatory cytokines known to be 
important in inhibiting N. caninum multiplication ( Innes et al 2002). Therefore an important consequence for this 
pregnancy induced immuno-regulation may be to encourage recrudescence of a persistent N. caninum infection that was 
previously effectively controlled by a pro-inflammatory immune response (Innes et al 2005), thus the parasite may 
become active again and invade the placenta via the circulation. 

The pathogenesis of abortion is an active area of research and foetal death may occur as a result of direct 
destruction of tissue through parasite intracellular multiplication and/or through damage to the placental tissues thus 
compromising delivery of oxygen and nutrients to the developing foetus (Dubey et al 2006). Examination of placental 
tissue in cattle that had aborted their foetuses, following an experimental challenge at day 70 of gestation, showed an 
influx of CD4+ T-cells and IFNγ in the inflammatory lesions (Maley et al 2006). Whereas, cattle infected with N. caninum 
that did not abort their foetus did not have any inflammatory immune responses in their placental tissue (Maley et al 
2006). Therefore, a pro-inflammatory immune response, which may be protective against N. caninum, may also 
contribute to the cause of foetal death by damaging the placental tissue (Innes and Vermeulen, 2006). These studies 
highlight how immune cytokines such as IFNγ may be beneficial or detrimental to the host depending on their 
concentration and tissue location and have important implications in the design of vaccines to control bovine 
neosporosis.  

A further important factor in the pathogenesis of bovine neosporosis is the relative maturity of the foetus at the 
time of infection. Studies involving the experimental infection of pregnant cattle at different stages of gestation have 
examined the development of foetal immune responses. At 3 months of gestation foetal thymus and spleen cells were 
able to respond to T-cell mitogens (Innes et al 2005), whereas by 4-7 months of gestation specific cell-mediated and 
antibody responses were detected in foetal blood and lymph nodes (Andrianarivo et al 2001, Almeria et al 2003, Bartley 
et al 2004). These results show that as pregnancy progresses the foetus is better able to protect itself against the 
invading pathogen and may help to explain the decreased disease severity as pregnancy progresses.  

As discussed above, a key characteristic of bovine neosporosis is the high rate of vertical transmission occurring 
in infected cattle. This will result in a high number of congenitally infected animals being born, which have become 
infected at different stages of gestation and it is not yet known what the immunological consequences are of this 
biological phenomenon (Innes et al 2005). Do these congenitally infected animals, that first encounter the parasite while 
their immune systems are still developing, have an impaired ability to mount a protective immune response against their 
endogenous infections? 

It is important to improve our understanding of the host-parasite relationship in bovine neosporosis in order to 
target control strategies where they may have most impact and to maximise induction of protective immune responses 
and minimise potential immunopathology. 

 
CONTROL STRATEGIES 

Based on our current knowledge of disease epidemiology and transmission routes various management 
strategies have been suggesting to minimise the risk of transmission and disease on farms. These include introducing 
measures to test replacement and newly purchased cattle for evidence of Neospora infection, prevention of dogs from 
contaminating feedbins and grazing areas with faecal matter, prevention of dogs from eating bovine placental material, or 
other potentially infective tissues and controlling the numbers of rodents on the farm (reviewed by Dubey et al 2007). 
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Measures such as embryo transfer from infected cows to uninfected recipients can prevent endogenous vertical 
transmission of the parasite (Baillargeon et al 2001). There are currently no recommended safe and effective 
chemotherapeutic agents that may be used to prevent vertical transmission or bovine neosporosis and there are 
concerns that long term treatment with drugs may result in drug residues in meat and milk producing animals (Reichel 
and Ellis 2002). Recent trials have shown an in vivo effect on parasite growth in calves treated with ponazuril, a 
derivative of toltrazuril (Kritzner et al 2002).  

Animals which have previously experienced an abortion due to Neospora infection are less likely to experience 
further disease suggesting that animals can develop protective immunity against disease (Anderson et al 1995, Wouda 
et al 1998, McAllister et al 2000). Experimental infection of naïve cattle with live N. caninum tachyzoites induced 
protective immunity against a challenge administered during pregnancy (Innes et al 2001, Williams et al 2007). 
Interestingly, persistently infected cattle were also protected when given a challenge during pregnancy that caused 
foetpathy in naïve control animals, however the persistently infected cattle gave birth to congenitally infected offspring 
implying that the animals did not develop immunity to their endogenous infection (Williams et al 2003). Live vaccines are 
more likely to stimulate appropriate cell-mediated immune responses as the parasite antigens are processed and 
presented appropriately to the host immune system (Innes and Vermeulen, 2006), therefore there is much interest in 
developing attenuated strains of the parasite (Lindsay et al 1999, Bartley et al 2006). Live vaccines have drawbacks 
which include a limited shelf life and potential safety concerns. In addition, there is a danger with bovine neosporosis of 
the vaccine causing persistent infection in the host. Therefore, attention has also focussed on developing killed vaccines 
where the major challenges have been to identify relevant antigens and methods  to deliver them to the host to stimulate 
appropriate and long-lasting protective immune responses (Innes and Vermeulen, 2006). A commercial vaccine, Bovilis® 
Neoguard produced by Intervet international comprises a killed Neospora tachyzoite preparation delivered with an 
adjuvant Spur® and is commercially available in several countries worldwide (Schetters et al 2004). Efficacy data on the 
vaccine comes from field trials and showed that the vaccine had around 50% protective effect against abortions 
occurring at 5-6 months of gestation in cattle in Costa Rica and in New Zealand, vaccinated cattle showed an overall 
abortion rate of 4.3% in vaccinated animals compared with 5.7% in non-vaccinated (Schetters et al 2004).  There are still 
many challenges to overcome in the design of safe and effective vaccines against bovine neosporosis, including 
improving our understanding of the host-parasite relationship during pregnancy, identification of relevant stage specific 
antigens and methods to deliver them to induce appropriate cell-mediated immune responses, devising appropriate 
animal models and challenge protocols for efficacy testing of candidate vaccines and to determine the immunological 
implications of congenital infection.  

 
CONCLUDING REMARKS 

Research into the host parasite relationship in bovine neosporosis will improve our understanding of disease 
pathogenesis and help inform vaccine design as it is important to be able to induce protective immune responses without 
exacerbating immunopathology. In addition, further research is required to understand the immunological consequences 
of cattle first encountering the parasite for the first time in- utero when their immune systems are still developing and 
being born persistently infected with the parasite. Does this somehow compromise their ability to develop effective 
immunity to their endogenous infection and will they continue to persistently vertically transmit this endogenous infection 
to their offspring?  
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PROTEOMIC AND GENOMIC APPROACHES TO VACCINE DEVELOPMENT 

 

GUY H. PALMER, REGENTS PROFESSOR AND DIRECTOR OF THE WASHINGTON STATE 
UNIVERSITY SCHOOL FOR GLOBAL ANIMAL HEALTH 

 
The availability of complete genome sequences for microbial pathogens combined with improved proteomic and 

bioinformatic tools provides an accelerated pathway for vaccine development.  This is most notable with bacterial and 
protozoal pathogens that have relatively complex surface structures that have been only partially mapped using classical 
biochemical and immunological approaches.  The utility of these integrated approaches can be illustrated using vaccine 
development against the rickettsial pathogen Anaplasma marginale.  Currently the only broadly effective vaccine against 
this pathogen is a live, blood-derived vaccine incorporating a less virulent subspecies A. marginale ss centrale.  However 
a series of vaccine trials has identified the outer membrane as a protection-inducing killed immunogen.  To identify the 
immunogenic components within the outer membrane an integrated genomic, proteomic, and immunologic approach has 
been used.  Initially the complete complement of 62 outer membrane proteins (OMPs) was identified in silico using the 
annotated genome of the St. Maries strain of A. marginale.  The identified OMPs clustered in two superfamilies, Msp2 
and Msp1, which have both conserved and variable members when compared among genetically and phenotypically 
distinct strains.  The expression of these proteins within the protective outer membrane was identified by a combination 
of MALDI-TOF (matrix assisted laser desorption/ionization-time of flight) and tandem mass spectrometry.  The 
immunogenicity of these OMPs within the protective immunogen was then mapped using antibody and CD4+ T cells from 
immunized and protected animals.  Using this data and immunologic data that supported the need for protein-protein 
interactions to replicate the full immunogenicity of the outer membrane, a cross-linked surface complex was developed 
and demonstrated to replicate the protective immunity of the outer membrane.  Proteomic analysis of this protective 
surface complex subsequently identified the defined components of this complex.  Overall this approach, which is 
broadly applicable to bacterial and protozoal pathogens, has both greatly accelerated the identification of the required 
vaccine components while providing novel insight into immunologic mechanisms. 
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SUPERINFECTION AS A DRIVER FOR PATHOGEN GENOMIC DIVERSIFICATION. 
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A new pathogen strain can penetrate an immune host population only if it has undergone sufficient change to escape 
immunity generated against the original strain.  This model is best understood with influenza viruses in which genetic drift 
can create new antigenically distinct strains that can then spread through host populations despite the presence of 
immunity against one or more previous strains.  Whether this selection model for genetically distinct strains applies to 
complex pathogens responsible for endemic persistent infections, which include major diseases such as anaplasmosis, 
relapsing fever, and sleeping sickness, remains untested. These complex pathogens undergo rapid antigenic variation 
within an individual host using sets of chromosomally-encoded alleles.  Consequently, immunity is developed against a 
large repertoire of variants, thus dramatically changing the scope of genetic change needed for a new strain to evade 
existing immunity and establish co-existing infection, termed strain superinfection.  Using Anaplasma marginale as a 
model, we show that diversity in the allelic repertoire encoding Msp2 antigenic variants among strains was equal to the 
allelic diversity within a strain, reflecting equivalent selection for unique variants to overcome immunity at the host 
population level as well as within an individual host.  This diversity among strains resulted in expression of non-
overlapping sets of variants that allow a new A. marginale strain to overcome immunity and establish superinfection 
within an individual persistently infected host. Furthermore, we experimentally demonstrated that even a single distinct 
allele is sufficient to allow superinfection by a new strain.  These results indicate that there is strong selective pressure to 
increase the diversity of the encoded variant repertoire beyond what is needed for persistence within an individual host.  
How this genomic diversification occurs is unknown.  We propose a model in which non-tandem gene duplication occurs, 
allowing subsequent genetic experimentation on the duplicate without loss of fitness, followed by interallelic gene 
conversion to generate novel alleles.  The consequences of this model for emergence and ongoing transmission of new 
pathogen strains will be presented. 
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ASPECTOS GERAIS DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA E SITUAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

GENERAL ASPECTS ON CANINE VISCERAL LEIHSMANIASIS AND SITUATION IN THE SÃO PAULO STATE 
 

HELIO LANGONI26 

 
RESUMO 
A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) ou Leishmaniose Visceral Americana (LVA) é uma zoonose de significado para a 
saúde pública. Verifica-se no Estado de São Paulo a sua expansão geográfica, a partir dos primeiros casos autóctones 
em cães, notificados em 1998, e o conseqüente aumento da sua ocorrência no homem. O cão doméstico é o seu 
principal reservatório na área urbana, entre outros animais como raposas e marsupiais. O principal agente no Brasil é 
Leishmania chagasi, e como vetores o mais importante Lutzomyia longipalpis, considerando-se ainda a participação da 
Lutzomyia cruzi no Mato Grosso do Sul. A doença clínica no cão é polimorfa, sendo as lesões de pele, emagrecimento e 
linfoadenopatia os sinais mais significativos. Para o controle da enfermidade são recomendadas várias ações que 
devem ser associadas, iniciando-se com a notificação de sua ocorrência, incluindo-se a vacinação de cães sob o 
controle de médicos veterinários, o controle de flebotomíneos, a eutanásia de cães positivos, a utilização de coleiras 
antiparasitárias, de repelentes, e atividades de educação em saúde e para a posse responsável. O tratamento está 
proibido de acordo com portaria interministerial. Palavras-chave: Leishmaniose Visceral Canina, Estado de São Paulo. 
 
ABSTRACT 
Canine Visceral Leishmaniasis (CVL) or American Visceral Leishmaniasis (AVL) is an important zoonosis to the public 
health. In the São Paulo State its geographic expansion had been verified since the first autochthonous case in dogs, 
notified in 1998, and the consequent increase of the occurrence of the disease in human beings. Domestic dog is the 
main reservoir in urban area, among other animals, like fox and marsupials. The main agent in Brazil is Leishmania 
chagasi, and the most important vector Lutzomyia longipalpis, besides of the participation of Lutzomyia cruzi in Mato 
Grosso do Sul State. The clinical disease in dogs is polymorph, being the skin lesions, thinning and lymphadenopathy 
the most significant signs. For the disease control are recommended several associated actions, initiating with the 
notification of its occurrence, including the dogs’ vaccination under the veterinary control, sand fly control, euthanasia of 
positive animals, the utilization of antiparasitary dog-collar, repellents, and health education activities and for responsible 
care. The treatment is prohibited according to the interministerial regulation. Key -words: Canine Visceral 
Leishmaniasis, São Paulo State. 
 
INTRODUÇÃO 

A Leishmaniose Visceral Americana (LVA), conhecida também como Leishmaniose Visceral Canina (LVC), ou 
calazar, é uma zoonose de grande impacto na saúde pública, caracterizada por elevada taxa de morbidade e letalidade. 
É uma zoonose infecto-parasitária cuja característica principal, e que compromete o seu controle, é a diversidade 
epidemiológica, em função da grande variabilidade de espécies hospedeiras e reservatórios, de vetores e de 
características ambientais que interagem e possibilitam a manutenção e difusão da enfermidade. 

A LVC apresenta significativa expansão geográfica, com aumento de casos humanos em função das mudanças e 
seu perfil de transmissão, pois inicialmente a enfermidade predominava em ambientes rurais e periurbanos e, hoje, a 
sua expansão ocorre na região urbana (LINDOSO & GOTO, 2006), verificando-se grande aumento da sua incidência 
em grandes centros urbanos, caracterizando-se em grande problema de saúde pública. 

O cão é o principal reservatório doméstico de Leishmania spp. (SÃO PAULO, 2006) pois apresenta intenso 
parasitismo cutâneo, estreito contato com o homem e principalmente por servir de fonte de alimento, atraindo a 
presença do vetor, Lutzomyia longipalpis que face às condições ambientais como temperatura, umidade e presença de 
matéria orgânica tem condições de se perpetuar facilitando a transmissão para outros animais e para o homem. Outro 
aspecto importante é o intenso deslocamento de indivíduos com os seus animais de estimação (FORATTINI, 1992), 
contribuindo para a disseminação da doença. Lutzomyia cruzi foi considerado como vetor da LVA na cidade de 
Corumbá-MS (GALATI et al., 1997). 

A Região de Araçatuba foi pioneira em diagnosticar casos clínicos autóctones de LVC no Estado de São Paulo 
(LUVIZOTTO et al., 1999). A transmissão autóctone da doença não havia sido registrada até 1998, apesar de registros 
anteriores sobre a ocorrência de LVA em Diadema e São Paulo, sem a identificação, entretanto, dos elos da cadeia de 
transmissão quanto a vetores e reservatórios (IVERSON et al., 1982). Algumas áreas estudadas deste Estado não 
apresentam indícios da ocorrência da doença em cães, como no município de Botucatu (LANGONI et al., 2001), 
entretanto é imprescindível a adoção de medidas de vigilância epidemiológica por parte dos municípios, considerando-
se a franca expansão desta zoonose e a possibilidade de diagnóstico de casos alóctones (LANGONI et al., 2005). 
 
ETIOLOGIA 

As leishmanioses têm como agentes etiológicos protozoários intracelulares do gênero Leishmania, ordem 
Kinetoplastida, família Trypanosomatidae. Há 21 espécies de Leishmania, transmitidas por cerca de 30 espécies de 
flebotomíneos. Cinco delas causam as três principais formas de leishmaniose em humanos: L. tropica e L. major, a 
leishmaniose cutânea: L. braziliensis e L. mexicana, a leishmaniose muco-cutânea; e o complexo L. donovani, no qual 
se encontra a Leishmania (Leishmania) donovani e a Leishmania (Leishmania) infantum no Velho Mundo, e a 
Leishmania (Leishmania) chagasi no Novo Mundo, inclusive no Brasil que causam a leishmaniose visceral. 
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Lainson et al. (1987) baseados em diferenças ecológicas e epidemiológicas, acreditam que a L. chagasi seja 
realmente uma espécie autóctone da América do Sul, pois encontraram altas taxas de infecção em canídeos originários 
da Amazônia. Em função de suas características bioquímicas e moleculares muito semelhantes, alguns pesquisadores 
acreditam que a L. chagasi e L. infantum são a mesma espécie (MAURÍCIO et al., 2000). Lukes et al. (2007) acreditam 
que L. chagasi pode ter origem na América do Sul, mas ter se modificado após migração para a Ásia. 

As leishmanias são parasitos heteroxenos, completando seu ciclo de vida em dois hospedeiros, sendo um 
vertebrado (como canídeos, roedores ou humanos) e o outro invertebrado como dípteros hematófagos da família 
Phlebotomidae, pertencente ao gênero Phlebotomus, com várias espécies vetoras no Velho Mundo, e gênero 
Lutzomyia, com espécies vetoras no Novo Mundo (GALATI et al., 1997). 
 
VETORES 

No Novo Mundo o seu vetor é a Lutzomyia longipalpis, pequeno mosquito de 2 a 3 mm, de hábitos 
peridomésticos e intradomiciliares, que como todo flebotomíneo faz seu ciclo larvar na matéria orgânica úmida, e não na 
água, o que dificulta o seu controle (SANTA ROSA & OLIVEIRA, 1997). Há evidências da possível participação de 
outras espécies de Lutzomyia, tais como a Lutzomyia evansi e Lutzomyia cruzi, atuarem como vetores (TRAVI et al., 
1996). 

O ciclo de vida consiste em dois diferentes estágios de desenvolvimento. Nos vertebrados a Leishmania existe 
como uma amastigota esférica e imóvel, com aproximadamente 2,5 a 5 µm de diâmetro, que se multiplica no interior dos 
fagolisossomsos presentes nos macrófagos do hospedeiro. O mosquito ingere macrófagos contendo amastigotas 
durante o seu repasto sangüíneo. Estas são liberadas no interior da glândula salivar do mosquito, e diferenciam-se em 
promastigotas procíclicas flageladas, e prendem-se ao epitélio da glândula salivar. 

Pelo processo de metaciclogênese, dividem-se e adquirem virulência, transformando-se em uma forma infectante 
metacíclica, as quais se desprendem do epitélio da glândula salivar e migram para a faringe e cavidade bucal. Durante o 
próximo repasto sangüíneo, as promastigotas metacíclicas são passadas para o hospedeiro vertebrado. Estas são 
incorporadas por fagolisossomos, dentro dos quais se diferenciam em formas amastigotas. Estas se multiplicam, 
eventualmente rompem os macrófagos infectados, e são liberadas para serem fagocitadas por outros macrófagos, 
iniciando novo ciclo (CUNNINGHAM, 2002). 

 
RESERVATÓRIOS 

Ocorrem dois ciclos epidemiológicos no calazar: o ciclo silvestre, cujos reservatórios são as raposas (Dusicyon 
vetulus e Cerdocyon thous) e marsupiais (Didelphis albiventris e D. marsupialis), e o ciclo doméstico ou peridoméstico, 
onde o cão (Canis familiaris) é o principal reservatório, provavelmente devido ao seu maior parasitismo cutâneo. No 
Brasil, esta espécie encontra-se infectada em quase todos os focos de calazar humano (LAINSON, 1983). 

 
ASPECTOS CLÍNICOS NOS CÃES 

As alterações clínicas na LV mais freqüentemente observadas em cães são a linfadenopatia, alterações 
dermatológicas, hepato e esplenomegalia, emaciação e onicogrifose. Anemia, lesões oculares, hipertemia, emese, 
diarréia, sinais respiratórios, epistaxe, comprometimento renal e hepático, artrites e alterações neurológicas também 
podem ser constatados (FEITOSA et al., 2000). Podem estar associados quadros de demodicose, piodermite, 
hemoparasitos e outras manifestações decorrentes de infecções secundárias à imunossupressão (SLAPPENDEL & 
FERRER, 1998). 

Em alguns cães a doença pode permanecer latente, levando inclusive à cura espontânea. No Brasil, a forma 
assintomática da doença geralmente representa 40 a 60% de uma população soropositiva, e há evidências que as taxas 
de prevalência são maiores que as obtidas por estudos sorológicos. A existência de cães assintomáticos parasitados 
com ou sem anticorpos tem sido observada em infecções naturais e experimentais (FARREL, 2002). 

 
ASPECTOS CLÍNICOS NO HOMEM 

O paciente pode apresentar febre irregular de longa duração, sinais de desnutrição proteicocalórica, 
hepatoesplenomegalia e alterações na pele, que são os principais sintomas da LVA nos seres humanos. A evolução é 
crônica e pode ser fatal, se não diagnosticada e tratada precoce e adequadamente, sendo que crianças menores de 
cinco anos e idosos são os mais freqüentemente acometidos. Pode ainda estar associada à severa desnutrição 
(BADARÓ & DUARTE, 1997). 

No Brasil, a leishmaniose visceral americana (LVA) é doença de notificação compulsória, sendo disciplinada a 
investigação epidemiológica para definir as medidas de controle. O programa de controle coordenado pelo Ministério da 
Saúde tem como objetivo reduzir as taxas de letalidade, grau de morbidade e risco de transmissão, mediante controle 
da população de reservatórios, do vetor e pelo diagnóstico e tratamento precoce dos casos humanos da doença 
(BRASIL, 2006). 

No Estado de São Paulo, a doença era conhecida apenas pelos casos importados, porém, em 1999, foi 
confirmado o primeiro caso humano autóctone no município de Araçatuba. Até dezembro de 2003, mais de 300 casos 
humanos foram confirmados na região Oeste do Estado de São Paulo, com 35 municípios classificados como de 
transmissão e, destes, 20 apresentam casos humanos autóctones (SECRETARIA, 2004). Nos anos de 2004, 2005 e 
2006 foram registrados 134, 155 e 247 casos humanos, respectivamente (CENTRO DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA, 2008). 

A LVA tem sido apontada como doença reemergente, caracterizando nítido processo de transição 
epidemiológica, apresentando incidência crescente nos últimos anos nas áreas onde ocorria tradicionalmente, assim 
como expansão geográfica para os estados mais ao sul do país. Esta incidência crescente e um franco processo de 
urbanização pode ser observada em cidades localizadas em regiões distintas, como o Nordeste e Sudeste. Cidades 
como: Boa Vista e Santarém (Região Norte); Teresina, São Luiz, Natal e Aracaju (Região Nordeste); Montes Claros e 
Belo Horizonte, Araçuaí, Sabará, Perdões e Rio de Janeiro (Região Sudeste) e Cuiabá (Região Centro-Oeste) que já 
vivenciaram ou vivenciam, recentemente, epidemias de LV humana e canina (ALVES & BEVILACQUA, 2004). 

 
OCORRÊNCIA E CONTROLE 
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Verifica-se um aumento do número de casos da doença em humanos que, quando não tratada, leva até 90% dos 
pacientes ao óbito. Em 2001, foram 2.806 infecções confirmadas no Brasil. Em 2006, esse número aumentou para 
4.526 casos – aumento de 61,3%. A taxa de mortalidade também subiu em um ritmo semelhante. Cresceu de 169 
mortes pela doença para 308 no mesmo período (82,3%). 

A leishmaniose visceral está presente hoje em 20 Estados. A pior situação, em 2006, foi a do Ceará, com 
confirmação de 897 casos da doença. Em São Paulo, a infecção apresenta trajetória de aumento. Em 2001, 94 pessoas 
estavam infectadas. Em 2006, esse número foi a 247. Pode-se dizer que em cinco anos houve um aumento de 61% na 
ocorrência dos casos de leishmaniose visceral humana. 

Quanto a LVC no Estado de São Paulo, ela era conhecida somente pelos casos importados. Porém, em 1998, no 
município de Araçatuba, região oeste do Estado, foram detectados cães positivos (LUVIZOTTO et al., 1999), 
confirmando a sua transmissão em área urbana. Até meados de 2006, em 68 municípios das regiões administrativas de 
Araçatuba, Bauru, Marília, Presidente Prudente e São João da Boa Vista, encontrou-se o vetor Lutzomyia longipalpis, e 
em 45 deles constatou-se a transmissão da enfermidade em cães, e em 34 foram detectados também casos humanos 
(SÃO PAULO, 2006). 

Após conhecimento da existência de cães com suspeita de Leishmaniose Visceral Americana autóctone, na área 
urbana, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo estabeleceu um trabalho interinstitucional, com órgãos de 
vigilância, no sentido de conhecer a situação epidemiológica da LVA no Estado de São Paulo, e de propor e 
implementar as medidas de controle necessárias, junto aos municípios. Constatou-se que a doença não estava restrita 
ao Município de Araçatuba e não estava acometendo apenas os cães, mas também o ser humano. Inicialmente foram 
detectados quatro casos humanos autóctones no município de Araçatuba. O terceiro caso notificado era o mais antigo, 
com início de sintomas em maio de 1998, antes mesmo da suspeita dos casos caninos, tratando-se portanto de um 
diagnóstico tardio, com evolução para óbito. Os três primeiros casos estavam localizados na mesma área do Município, 
distando cerca de 2 km entre si. Apenas o último caso, entre os quatro, tratava-se de paciente de outro extremo da 
cidade. 

As atividades de vigilância realizadas por inquérito sorológico ou coletadas de cães suspeitos atendidos em 
clínicas veterinárias, na UNESP de Araçatuba ou Serviços de Zoonoses dos municípios vizinhos revelou, nos dados 
provisórios até julho de 1999, a ocorrência de 1898 cães positivos, sendo do município de Araçatuba 1712, vindo a 
seguir o Guararapes, com 60, Birigui com 55, Pereira Barreto com 36, e outras cidades da região, com menor número 
de casos. Além desses casos, outros municípios já mostravam cães postitivos, como São José do Rio Preto, General 
Salgado, Promissão, Bauru e Lins (Divisão de Zoonoses/CVE/SES). Uma série histórica, de acordo com os dados do 
SINAN/SVS/MS, mostra para o Brasil a notificação de 1944 casos humanos de leishmaniose visceral em 1990, 3885 
casos em 1995, 4858 casos em 2000, e 3597 em 2005, e 3433 até 18 de setembro de 2007. No Estado de São Paulo, 
88 casos em 2000, e 84, 125, 179, 155 e 165 em 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, respectivamente. Em 2006, até 18 de 
setembro, houve registro de 254 casos. 

Observa-se franca disseminação da LV para inúmeros municípios do Estado de São Paulo. O Departamento de 
Saúde Coletiva, da Secretaria Municipal da Saúde do município de Bauru confirmou, em agosto de 2008, cinco novos 
casos da doença, sendo três deles crianças com idade de até 10 anos e dois de crianças de um ano. Com esses casos, 
Bauru totaliza 31 registros em 2008, com seis óbitos. De acordo com Camargo-Neves e Gomes (2002) e Camargo-
Neves (2004), verifica-se realmente expansão da doença em função da adaptação do vetor em áreas urbanas, 
entretanto nos municípios considerados endêmicos que mantém as atividades preconizadas pelo Programa de 
Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral Americana (PVCLVA) no Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2000), 
não há aumento significativo do número de casos. 

Especificamente, no Estado de São Paulo, de acordo com os dados do Centro de Vigilância Epidemiológica, 
segundo os casos humanos registrados por regiões das Direções Regionais de Saúde (DIR), tem-se o total de casos 
autóctones e óbitos como segue, anualmente, a partir de 1999 até 30 de julho de 2008 (Tabela 1). 

 
 

Tabela 1. Casos autóctones e óbitos da LVA humana, no Estado de São Paulo, 1999 a 30 de julho de 2008.* 
Ano Casos Óbitos 

1999 17 5 

2000 15 0 

2001 57 3 

2002 115 13 

2003 155 22 

2004 134 13 

2005 155 14 

2006 247 10 

2007 247 21 

2008 116 11 

*Dados adaptados do CVE-SES-SP 
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A seguir apresenta-se a soma de casos autóctones e óbitos da LVA, para alguns municípios do Estado de São 
Paulo, onde o primeiro número se refere ao total de casos, e o segundo número de óbitos: Araçatuba (279;27), Birigui 
(93;8), Pereira Barreto (36;6), Penápolis (54;6), Bauru (226;27). 

As manifestações clínicas da leishmaniose são variáveis e dependem da associação entre as características de 
virulência da espécie de leishmania infectante, e da resposta imunológica do hospedeiro. De acordo com Ferreira 
(2002), os protozoários estão entre os patógenos mais importantes que causam infecções em hospedeiros 
imunocomprometidos. A aids produz a forma mais grave de imunossupressão conhecida, e mais de 100 
microrganismos causadores de infecções oportunistas nestes pacientes têm sido identificados, sendo muitos deles 
protozoários intracelulares (FERREIRA, 2002). Estas infecções aceleram o curso da aids, pela capacidade de muitos 
microrganismos estimularem citocinas tipo Th2, como por exemplo a IL-4 e IL-10 (MORROW et al., 1989). 

Casos de co-infecção de HIV-leishmania têm sido relatados em mais de 25 países, particularmente os 
localizados às margens do Mar Mediterrâneo (BORGES et al., 1999). No Brasil, cerca de 80 casos de co-infecção de 
HIV-leishmania foram documentados. A maioria deles refere-se à forma mucocutânea da doença, e poucos casos com 
a forma visceral (FERREIRA & BORGES, 2002). A aids permite a disseminação do parasito para praticamente todos os 
órgãos e sistemas, enquanto a leishmaniose acelera o curso da infecção do HIV pela diminuição do período de latência 
da infecção viral (FERREIRA, 2002) e da expectativa de vida dos pacientes (ZHAO et al., 2004). Em pacientes co-
infectados, no decorrer do primeiro episódio da doença visceral, a taxa de óbito é de cerca de 20% e após um ano, no 
qual a doença reincide uma ou mais vezes, é de aproximadamente 70% (FERREIRA, 2002). 

A ocorrência da enfermidade em cães também se alastra no Estado de São Paulo, de forma assustadora. Em 
Cotia e Embu, vizinhas da capital, a leishmaniose canina já é endêmica. Segundo dados das vigilâncias em saúde e 
zoonoses de cada município, foram encontrados por volta de 30 casos em Embu e 26 em Cotia. Em ambas, ainda não 
há registros de doença humana, mas os donos de animais infectados são notificados sobre a recomendação da 
eutanásia (Revista da Folha, 11/11/2007). 

O Grupo de Estudos em Leishmaniose, Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), Superintendência de 
Controle de Endemias (SUCEN), e a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) atualizaram a 
classificação dos municípios do Estado, segundo a situação epidemiológica para a LVA até abril de 2008, e dos 645 
municípios paulistas, 51,9% (335) estão classificados como silenciosos não receptivos vulneráveis; 33,0% (213) 
silenciosos não receptivos não vulneráveis; e 10,7% (69) foram registrados com transmissão da LVA canina – destes, 
em 49% (7,6%) a doença também atinge seres humanos e em dois (Jaú em 2004 e Parapuã, 2008), foi registrado um 
caso humano respectivamente, sem a detecção da enzootia canina. Em Parapuã, o vetor – Lutzomyia longipalpis – já foi 
detectado em 2007, enquanto no município de Jaú o vetor ainda não foi encontrado (BEPA, 2008). 

Municípios situados na região metropolitana de São Paulo (Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes e Suzano), mantêm-se em investigação, assim como a capital paulista, em decorrência da notificação de um 
caso humano. Registra-se também a investigação de uma suspeita de transmissão humana em Tupã, na macrorregião 
de Marília. Ressalta-se que neste município já foi detectado o vetor Lutzomyia longipalpis e confirmada a transmissão 
de LVA em cães (BEPA, 2008). 

Desta forma restam as medidas de controle e entre elas está a eliminação de cães soropositivos, que não leva à 
comprovada diminuição das taxas de casos humanos. Defende-se, portanto, que somente a eutanásia, sem o controle 
do vetor, não é suficiente para impedir que a infecção se alastre. Referente à transmissão vetorial, ressalta-se que a L. 
longipalpis, até julho de 2006, havia sido detectada na zona urbana de 68 municípios das regiões administrativas de 
Araçatuba, Bauru, Marília, Presidente Prudente e São João da Boa Vista (especificamente no município de Espírito 
Santo do Pinhal (SÃO PAULO, 2006). 

Há vacina disponível no mercado, que deve ser aplicada sob o controle de médico veterinário, em cães que 
moram ou freqüentam áreas endêmicas, aplicada a partir dos quatro meses de idade, com exame sorológico prévio 
negativo para LVC. A primeira aplicação é de três doses, a cada 21 dias, e deve ser repetida uma dose anualmente. 
Recomenda-se ainda o uso de coleira antiparasitária e repelente de insetos em cães, a partir dos três meses. Os jardins 
e quintais devem ser mantidos limpos, para se evitar a reprodução do mosquito vetor. Os canis devem ser protegidos 
com tela de trama fina para se evitar a entrada do mosquito. Evitar deixar o cão exposto ao ar livre entre 18 horas e 23 
horas, período em que há maior atividade dos flebotomíneos transmissores. Deve-se ter cuidado ao adquirir cães de 
áreas endêmicas. Importante ainda são as ações de educação em saúde, enfocando também a importância da posse 
responsável. 

O tratamento de cães está proibido de acordo com a portaria interministerial 1.426 de 11 de julho de 2008, 
cabendo penalidades aos infratores. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) vem apoiando os municípios que apresentam a transmissão do parasito, por 
meio da implementação de estrutura física e técnicas de vigilância epidemiológica e entomológica dos municípios, para 
que estes executem ações de vigilância e controle, dirigidas aos casos humanos suspeitos, com ênfase na atenção 
básica de saúde, assim como as atividades relacionadas à vigilância entomológica do controle químico, além da 
vigilância e controle dos reservatórios (SÃO PAULO, 2006). 

Consideramos que a LVC é um problema para a saúde pública, pelos aspectos da cadeia epidemiológica de 
transmissão para o homem, e o papel do meio ambiente na manutenção de vetores. Desta forma, são necessárias 
várias medidas para o seu controle e o envolvimento de todos os segmentos da sociedade, e dos órgãos públicos, como 
institutos de pesquisa, universidades e centros de controle de zoonoses. 
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ABSTRACT 

Live vaccines based on attenuated Babesia bovis and B. bigemina strains are currently used to protect cattle 
against babesiosis. Nevertheless they have several drawbacks represented by the risk of virulence reversion, 
contamination with pathogens, and the difficulties to industrialize the production. The generation of alternative vaccines, 
requires increasing the knowledge about the mechanisms of Babesia infection and the pathways to induce bovine 
protective immune response against Babesia. Different approaches have been followed to select candidate antigens 
from the initial empirical selection to the current search of new candidates using proteomic and genomic tools. It has 
been suggested that new vaccines will require the inclusion of multiple conserved antigens, and the appropriate adjuvant 
to modulate the cellular immune response. Importantly, the immune protection induced by molecular vaccines must be 
challenged with heterologous Babesia strains. There still no subunit or DNA vaccine available to protect cattle against 
babesiosis. For other protozoan diseases, attenuated live organisms modified by gamma irradiation or genetically 
modified are under consideration. Babesia live vaccines will continue providing artificial endemic stability to cattle herds 
until new vaccines can be available, however they should be improved.  
Key-words: Babesia bovis, Babesia bigemina, vaccines. 
 

Bovine babesiosis is caused by different species of Babesia, apicomplexan hemoparasites naturally transmitted 
by at least four genera of ticks (UILENBERG, 2006). These vector ticks are distributed in tropical and subtropical areas 
of the world where near 400 million cattle are raised (GUGLIELMONE, 1995). In South America, Riphicephalus 
(Boophilus) microplus, the definitive vector of Babesia bovis and B. bigemina, is endemic in a variable zone north 30°-
34° S (WRIGHT; RIDDLES, 1989). B. bovis may produce high mortality rates among susceptible cattle. The disease is 
characterized by fever, anemia, hypotensive shock syndrome, encephalitis and frequently death. Nervous signs and 
respiratory distress occurs when parasitized erythrocytes are sequestered in the capillary beds of the brain and lungs, 
respectively, resulting in low peripheral parasitemia (BROWN; PALMER, 1999). Fever, anemia and hemoglobinurea are 
clinical signs that characterize babesiosis caused by B. bigemina (CALLOW, 1979). Costs due to babesiosis have been 
estimated considering mortality, abortions, loss of milk/meat production and control measures. The estimated economic 
losses provoked by babesiosis in the Argentinean cattle industry was nearly US$ 30 million per year.  
Cattle raised in endemic areas are considered under risk of suffering babesiosis outbreaks; however, when the vector is 
profuse and the Babesia inoculation rate is high, they naturally acquire protective immunity to Babesia infection before 10 
months of age (endemic stability). Young calves are protected from early infections by antibodies passively acquired 
from colostrums. Afterwards, infections produced between four and nine months of age are usually mild and generate 
long lasting immune protection (CALLOW, 1979). The relative resistance is associated to age and cattle breeds. The 
susceptibility of bovine to babesiosis is age-inverse. All breeds are susceptible to babesiosis, however, Bos indicus cattle 
carry lower tick burden and experience milder clinical symptoms than Bos taurus (BOCK et al., 2004). Variations in R. 
microplus population caused by climate, geographic modifications or uncontrolled use of acaricides decreases the 
inoculation rates of Babesia spp. to calves and consequently increase the risk of babesiosis outbreaks if they are 
exposed later in life (endemic instability) (BOCK et al., 1999). Outbreaks caused by B. bigemina are not as frequently 
observed and could be attributed to a lower pathogenicity of this species (GUGLIELMONE, 1994). Some B. bigemina 
outbreaks have been observed in herds with low prevalence of B. bovis. The introduction of cattle to babesiosis endemic 
areas, due to agricultural expansion and the desire to improve the genetic fitness of local cattle, increases the demand 
for preventive methods to protect the naive cattle against babesiosis. Although vaccines are not the only tool to prevent 
babesiosis, they constitute the most rational and economical way to provide protection to susceptible bovines.  
Before 1964, the protection of cattle from babesiosis was based mainly on the inoculation of susceptible cattle with blood 
from Babesia spp. carriers or from splenectomized calves. This method frequently required chemotherapy to avoid death 
and involved the potential risk to transmit other pathogenic microorganisms (ROGERS et al., 1988). These early vaccines 
were significantly improved when attenuated Babesia strains and new diagnosis techniques to identify blood 
contaminants were introduced. Babesia live vaccines generate immune protection that persists for at least 3 years for B. 
bovis and 16 month for B. bigemina after infections were eliminated by chemo-sterilization (DE WAAL, 2006). 
In 1964, Australian researchers observed that B. bovis strains became less virulent than the original isolate after the 
syringe made successive passages of parasitized blood through several splenectomized calves (CALLOW et al., 1979). 
This method of attenuation may result from selective enrichment of a less pathogenic subpopulation of merozoites that 
are typically eliminated by the spleen in eusplenic bovines. Less pathogenic merozoites would be unable to modify the 
surface of parasitized erythrocytes (knobs), thus preventing the localization in the endothelial lining of capillaries 
(sequestration). This is most likely a useful mechanism to avoid the spleen (SCHETTERS et al., 1999). Alternatively, the 
attenuation may be a consequence of the down-regulation of virulence genes. The inoculation of these strains to naive 
cattle -particularly calves - produces a mild clinical reaction and induces immune protection against natural and 
experimental challenges with heterologous virulent strains (ECHAIDE et al., 1993a, b). Attenuation of B. bigemina was 
obtained after two to three syringe passages of parasitized blood placed four to six months apart among calves 
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splenectomized after the chronic infection was established (DALGLIESH et al., 1981). The mechanism of attenuation, 
however, is still unknown. 
In Argentina, the inoculation of cattle with blood from Babesia carriers was the only method to immunize cattle until 1980. 
Attenuated strains were available in 1985 and the number of vaccinated cattle has continuously increased since then. B. 
bovis R1A and B. bigemina S1A attenuated strains were multiplied in splenectomized calves until 1992, when merozoites 
were multiplied in vitro (MASP) at the National Institute for Agricultural Technology (INTA) near Rafaela city (31° 16’ 
south). These strains have maintained the attenuated phenotype and immunogenicity after several passages in vitro, and 
have generated immune protection against the challenge with virulent heterologous strains at least six months after 
vaccination (ECHAIDE et al., 1993a, b). Between 1993 and April of 2008, approximately 1.8 million doses of live chilled 
vaccine based on B. bovis and B. bigemina were multiplied on in vitro cultures and were inoculated. The demand of this 
vaccine has been continuously increasing since 1993 in coincidence with the cattle movement into endemic areas as 
well as environmental changes provoked by the humans or nature. The B. bovis R1A strain lost the capability of being 
transmitted by ticks (MANGOLD et al., 1993). This may have occurred to the B. bigemina S1A strain as well (still under 
evaluation). Reversion from attenuated to virulent phenotype or significant lack of protection after natural challenges has 
not been observed. Nevertheless, a brief study of babesiosis in vaccinated bovines completed in 1996 showed that an 
apparent failure of protection occurred in 0.09% of 105,000 vaccinated cattle (GUGLIELMONE; VANZINI, 1999).  
Long lasting protection induced by live vaccines against heterologous Babesia challenges has been the most effective 
feature maintaining its market value. Among the recognized drawbacks, Babesia live vaccines have the risk of 
dissemination of pathogenic microorganisms particularly viruses (ROGERS et al., 1988), the risk of reversion from an 
attenuated to virulent state or the lost of immunogenicity, as well as the need of continuous cold due to its short shelf-life.  
Field Babesia virulent strains were able to cause outbreaks of babesiosis (i.e., breakthrough isolates) in vaccinated cattle 
in Australia (BOCK et al., 1995; DE VOS, 1978). Several hypotheses has been given to explain the events that occurred 
in 1966, 1976, 1988-1990 and 1992-1993 (BOCK et al., 1995). It was suggested that immune pressure may play a role in 
selection in these parasites (LEROITH et al., 2005). Similar lack of immunogenicity was reported in South Africa (DE 
VOS, 1978). 
To minimize the probability that splenectomized or normal bovine blood donors were carriers of any infectious 
microorganisms, new diagnostic methods and techniques with high sensitivity and specificity have become available 
(e.g. PCR to identify DNA from bovine leukemia virus). This technique should be combined with serology and the 
inoculation of susceptible experimental animals, and the herds’ source of donor cattle must be free of transmissible 
diseases. To maintain the attenuated state and immunogenicity of live vaccines, each vaccine batch should be prepared 
using strains with a similar number of in vitro or in vivo passages followed by the periodic inoculation of naïve cattle. 
Shelf-life may be increased by freezing Babesia live vaccines in liquid nitrogen (CALLOW et al., 1997). Frozen vaccines 
require a higher concentration of parasites, and their efficiency depend on the cryoprotectant selected. Evaluations have 
been carried out using dimethyl sulfoxide (DMSO), glycerol or polyvinylpyrrolidone (PVP) (CALLOW et al., 1997; 
DALGLIESH et al., 1990). Dimethyl sulfoxide is an excellent cryoprotectant for Babesia; however, it requires a short time 
between thawing and inoculation to avoid a toxic effect. Glycerol requires a longer period than DMSO of stabilization 
before freezing, however it provides hours of stability after being thawed (MANGOLD et al., 1990). Polyvinylpyrrolidone 
has no toxicity and it is useful when freezing Babesia from culture or any evaluated strain preserved as master stabilates. 
Frozen live vaccines provide the possibility to assess the infectivity, stability of strains attenuation, protective capability 
and lack of contaminants. To solve the problem of breakthrough isolates, new attenuated B. bovis strains have been 
introduced. It has been observed that live vaccines are protective when including at least two subpopulations of Babesia 
(BOCK et al., 2001).  
Developments of subunit vaccines or DNA based vaccines have been explored as the alternative to live vaccines. The 
understanding of both the innate mechanisms of resistance to acute B. bovis infection in young animals and the acquired 
immune mechanisms that continuously control the parasitaemia in persistently infected cattle will help devise strategies 
to induce a protective immune response by vaccination. Immunity to Babesia infection requires both innate and acquired 
responses. Acquired immunity resulting from immunization or persistent infection is dependent on both antibody and Th-
cells (TAYLOR-ROBINSON, 1995). Th-cells provide the cytokines needed for high-affinity immunoglobulin maturation 
and the activation of macrophages.  
The resolution of an acute infection in naive calves infected with B. bovis parasites depends on a strong innate immune 
response that is based on the activation of macrophages via IFN-γ, primarily in the spleen. This results in the killing of 
the parasites by phagocytosis and in the production of toxic macrophage metabolites, including nitric oxide (NO) (EAST 
et al., 1997). Using in vitro culture, it was observed that the secretory products from activated macrophages are toxic for 
B. bovis (MONTEALEGRE et al., 1985). Although passively administered antibodies were protective against in vivo 
challenge, exposure of the parasitized erythrocytes to antibodies in vitro had no effect on parasite viability. This 
suggested that in vivo, the antibodies act as an opsonin for activated macrophages. The higher parasitemias achieved in 
splenectomized calves inoculated with Babesia and the reactivation of babesiosis in carriers after the splenectomy 
provides evidence that reticuloendothelial cells from the spleen are needed to clear parasitized erythrocytes (WRIGHT; 
GOODGER, 1988). Six month old calves from non-endemic areas or those born from naive cows are relatively resistant 
to developing the severe form of B. bovis that is typically observed in susceptible adults upon initial infection (TRUEMAN; 
BLIGHT, 1978; GOFF et al., 2001). Experimental results have suggested that the age-related resistance to B. bovis is 
partially mediated by an early IL-12 and NK cell-mediated IFN-γ response. This activates macrophages to produce 
sufficient NO to kill the parasites early enough to prevent the pathological consequences of infection in order to allow 
adaptive immune responses to follow. Different molecules from pathogenic microorganisms stimulate innate immune 
responses by binding to mammalian Toll-like receptors (TLRs) (TAKEDA; AKIRA, 2005). The innate immune response 
begins when TLRs expressed on a variety of leukocyte subsets identify conserved molecules associated to different 
pathogen-associated molecular patterns (PAMPs), resulting in cytokine and co-stimulatory molecule expression by 
antigen-presenting cells required for the initiation of adaptive immune responses. Examples of PAMPs and their 
respective TLRs from different organisms include bacterial lipopolysaccharide (TLR4), poly G motifs of DNA (TLR8), non-
methylated CpG motifs of DNA (TLR9), and profilin (TLR11). B. bovis merozoite extracts non-specifically activated 
proliferation of bovine peripheral blood mononuclear cells (PBMC), in part due to the presence of non-methylated CpG 
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motifs (BROWN et al., 1998). It has been suggested that merozoite extracts, B. bovis lipid, and purified DNA from B. 
bovis, activate macrophages to produce IL-1 β, IL-12, TNF-α and NO (SHODA et al., 2001).  
Since Babesia sporozoites and merozoites infect only erythrocytes, cells that do not express MHC antigens, the adaptive 
immune response depend on the presence of parasite antigens to CD4 + T-lymphocytes provided by professional 
antigen-presenting cells. The control of infections would be based on two processes: 1) the destruction of infected 
erythrocytes by activated splenic macrophages, and 2) in the neutralizing antibodies directed against surface antigens of 
B. bovis free merozoites (MSA) and parasitized erythrocyte (VESA) (ALLRED; AL-KHEDERY, 2004) or p200 in B. 
bigemina (SHOMPOLE et al., 1995). Both of these immune mechanisms depend on CD4+ T cells. Characterizing the 
antigen-specific T cell response in cattle protected from Babesia infection has revealed that CD4+ T lymphocytes 
respond in vitro to B. bovis and B. bigemina antigens (BROWN; LOGAN, 1992; RODRÍGUEZ et al., 1996). IFN-γ 
expressed by CD4+ helper T cells specific for B. bovis and B. bigemina were found to enhance IgG2 secretion by B-
lymphocytes. The strong opsonizing activity of IgG2 is also required for parasite elimination to control babesiosis 
(MCGUIRE et al., 1979). Definitive in vivo experiments in bovines, demonstrating effector functions of either activated 
macrophages or CD4+ T cells in protective immunity to B. bovis and B. bigemina infections, have yet to be performed.  
The observation that killed parasites or parasite extracts are able to partially protect bovines against challenge with 
pathogenic strains has encouraged the investigation to develop subunit vaccines. Antigens designed or copied to make 
vaccines against Babesia should be expressed by merozoites or sporozoites during natural infections and should be 
reachable by the effectors of immune system. This is why the main candidates are surface proteins or molecules that are 
secreted by these stages during the infection. Conversely, the sequences or overall structure and the function of these 
proteins should be conserved between isolates from different geographic zones (LEROITH et al., 2005). Finally, the 
selected sequences should include B and T cell epitopes, since the protective immune response has a humoral and 
cellular base. It is also possible to find conserved sequences or structures in polymorphic proteins. The first evaluations 
to select the candidates were based on in vitro tests to assess the capability of mono- or polyclonal antibodies that would 
neutralize the erythrocytes invasion process (seroneutralization). The capability of the molecules to induce lymphocyte 
activation measured by the type of cytokines expressed was also evaluated (LEROITH et al., 2006). The best evaluation, 
however, is the challenge of vaccinated bovines with heterologous virulent strains of Babesia. 
Different strategies have been used to identify molecules potentially capable of generating protective responses against 
Babesia. The first selection approach was based on immunodominance defined by hyperimmune sera obtained from 
infected bovines. Many of these immunodominant antigens have been shown be incapable of generating protection after 
the heterologous challenge, despite its high antibody response (ECHAIDE et al., 1993a, b). It has been proposed that 
immunodominant antigens would only “distract” the immune system, and would therefore facilitate the persistence of 
infections. This prompted the search and evaluation of antigens represented by small sequences or epitopes 
unrecognized by the immune system of the host based on the rationale that such sequences would be relevant for the 
parasite survival. It was also suggested that the combination of these subdominant antigens (antigenic diversity) would 
be the base of a potential protective subunit vaccine. Moreover, the current knowledge of the immune mechanisms 
required to protect against Babesia challenges suggested that selected antigens should include B and T cell epitopes 
(BROWN et al., 2006). Subunit vaccines will also require the appropriate adjuvants. 
B. bovis merozoite antigens were fractioned, and each fraction was tested for induction of protective immunity in cattle. 
Five B. bovis merozoite antigens were identified that were neither serologically immunodominant nor particularly 
abundant (WRIGHT et al., 1992). Four proteins were defined as immunogenic even though no serologically 
immunodominant SBP1 (HINES et al., 1995) were localized in the spherical body of merozoites, and T21B4 as well as 
two less defined proteins described as 12D3 (which includes T cell epitopes) and 11C5 localized in the rhoptries. All 
were assumed to be secreted by merozoites. The recombinant form of these proteins was evaluated alone or combined 
with either Quil-A saponin or in Freund’s adjuvant. Both were able to generate partial protection, but the better degree of 
immune protection was achieved when more than one protein was given (WRIGHT et al., 1992). These results 
encouraged researchers to continue with careful evaluations of new molecules and combinations. 
Vaccine candidates such as merozoite surface antigens (MSA) and rhoptry-associated proteins (RAP) were identified by 
bovine immune serum or monoclonal antibodies. The rationale for this approach was to target molecules considered vital 
for erythrocyte invasion and was verified in vitro using previously generated neutralizing antibodies. The relevant B. bovis 
antigenic proteins identified using sera from carrier cattle recovered from babesiosis were RAP-1 (60-kDa), MSA-1 (42-
kDa), and MSA-2 (44-kDa). Antibodies against MSA-1 were able to neutralize erythrocyte invasion by merozoites in vitro 
(HINES et al., 1992; HINES et al., 1995), however it failed to elicit protective immunity in cattle against the homologous 
strain challenge (MCELWAIN et al., 1991). The relevance of antigenic variation of MSA-1 in immune evasion was shown 
in a recent study comparing msa-1 genes in Australian K and T vaccine strains with 14 vaccine breakthrough isolates, 
wherein a significant genetic variation was found (LEROITH et al., 2005). Predicted amino acid sequence differences as 
low as 18.7% resulted in a complete lack of antibody cross-reactivity between MSA-1 from vaccine strains and their 
respective breakthrough isolates.  
The MSA-2 proteins are encoded by a family of four tandem genes (FLORIN-CHRISTENSEN et al., 2002; BERENS et 
al., 2005) partially conserved among geographically distant strains. Bovine polyclonal antibodies specific for MSA-
2a1/MSA-2a2, MSA-2b, and MSA-2c also hampered the invasion of merozoites to erythrocytes in vitro (WILKOWSKY et 
al., 2003). For all MSA-1 and MSA-2 molecules, the predicted overall structure, and presumably the function, appears to 
be conserved despite sequence polymorphism (LEROITH et al., 2005). All MSA family members appear to be 
glycosylphosphatidyl-inositol (GPI)-anchored. In other protozoa, including trypanosomes and malarial parasites, GPI 
anchors are known to activate innate production of pro-inflammatory cytokines, which can have protective or pathological 
consequences. Studies have suggested that the structure of the protein, rather than sequence per se, was important for 
inducing protective immunity. The antibody-based proteomic approach also identified several B. bovis secreted spherical 
body proteins, designated SBP-1, SBP-2, and SBP-3 (HINES et al., 1995, RUEF et al., 2000). Nevertheless, their 
functions and protective capacity as vaccine antigens have yet to be determined. In B. bigemina, the antigens identified 
by antibodies directed against the merozoite surface are the RAP-1 family proteins (BROWN; PALMER, 1999; SUAREZ 
et al., 1998), gp45, and gp55 proteins (MCELWAIN et al., 1991). Evaluated in vivo, native RAP-1a and gp45 proteins 
conferred partial protection following the challenge with the homologous B. bigemina strain (MCELWAIN et al., 1991; 
BROWN et al., 1998). B. bovis RAP-1 was evaluated in three different vaccination and challenge trials at INTA 
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(Argentina) by performing 1) recombinant fusion protein (RAP-1-MBP) emulsed in Freund’s adjuvant, 2) DNA 
recombinant plasmid, and 3) rap-1 gene cloned into Mycobacterium bovis (rBCG). In each experiment, immunity was 
challenged with the heterologous S2P virulent strain of B. bovis. No protection was observed for any of the formulations 
assessed (unpublished data). 
Another strategy to identify potentially important vaccine candidates was to isolate CD4+ T memory cells from cattle that 
had recovered from B. bovis infection (BROWN; PALMER, 1999). This allowed the identification of heat shock proteins 
(Hsp) 70, Hsp90 (RUEF et al., 2000), and Hsp20 (BROWN et al., 2001). From recovered cattle, Hsp20 was able to elicit 
detectable T-lymphoproliferative responses. B. bovis RAP-1 was also shown to highly stimulate T memory cells 
(BROWN et al., 1996), as was B. bigemina RAP-1a (MCGUIRE et al., 1979; BROWN et al., 1998). B. bovis RAP-1 
contains numerous T cell epitopes recognized by CD4+ T cells from infected and recovered cattle. Immunization and 
challenge studies were performed with recombinant B. bovis RAP-1 (NORIMINE et al., 2003) and Hsp20. Protein was 
administered repeatedly with IL-12 and RIBI adjuvant until reproducibly strong CD4+ T-lymphocyte proliferation and IFN-
γ secretion were observed. All vaccinates yielded strong cell-mediated and IgG1 and IgG2 responses, but none of the 
cattle were protected against the development of disease or parasitaemia following challenge with the virulent T2Bo 
strain (NORIMINE et al., 2003). 
Recently, the availability of genomic sequences of B. bovis has allowed the identification of vaccine candidate antigens 
by genetic identity with homologous proteins in other protozoa, notably Plasmodium falciparum. BLAST analysis was 
used to identify two genes coding for the proteins of interest (GAFFAR et al., 2004a; b). One encodes the AMA-1 a 
micronemal protein expressed on the surface of merozoites (HOWELL et al., 2001; HOWELL et al., 2003). B. bovis 
AMA-1 was identified as a low-abundance protein, and a 69-kDa form of the protein was found to be secreted upon 
invasion of erythrocytes in vitro (GAFFAR et al., 2004a). Rabbit antisera raised against B. bovis AMA-1 peptides 
significantly blocked invasion by B. bovis in vitro. The analysis of an EST library allowed the identification of a 75-kDa 
antigen of the apicomplexan thrombospondin- related anonymous protein (TRAP) family (GAFFAR et al., 2004b). These 
families of proteins are believed to function as host cell binding proteins (SULTAN et al., 1997). Antisera raised against 
TRAP peptides significantly inhibited erythrocyte invasion. 
Control of babesiosis should be based in the effort to integrate the management of the tick vector, the host and the 
hemoparasites. The use of acaricides, the election of a tick resistant breed of cattle, the evaluation of endemic stability 
status and the strategic use of vaccines are possible methods to help control babesiosis. 
The different strategies to develop subunit or recombinant Babesia vaccines have increased the knowledge necessary to 
generate the protective immunogens that could replace the currently used live vaccine. These strategies, however, have 
not provided enough results to overcome the immunization and heterologous challenge trials, and the immune protection 
achieved remains insufficient. The challenge is to develop a vaccine innocuous to young and adult cattle and protective 
enough to resist virulent heterologous infection transmitted by ticks under field conditions. New DNA constructs that 
include multiple antigens or immunogenic epitopes of different proteins should be evaluated. Prime-boost immunization 
with DNA followed by a recombinant virus expressing selected proteins is an example of an alternative method that 
combines two expression systems (FUKUMOTO et al., 2007). Nevertheless, it is also important to minimize the need for 
repeated vaccinations. Immunization protocols should include adjuvants to specifically enhance the required type-1 
immune response (BROWN; PALMER, 1999), such as DNA based adjuvants (CpG oligonucleotides) for DNA vaccines. 
CpG oligonucleotides have shown to activate bovine B cells to proliferate and secrete significant levels of IgG2. 
DNA/subunit vaccines continue to be a primary research objective. Live vaccines currently used in different countries 
should be improved to minimize their well known drawbacks. The multiplication of attenuated Babesia strains on in vitro 
cultures that produce live vaccines provides the advantages of utilizing sera and erythrocytes from continuously analyzed 
bovine donors, achievement of high parasitemias by the established due date, and uses the minimal inclusion of cells 
other than erythrocytes. Immunogenicity and attenuation status of strains should be evaluated periodically and a 
previously established number of subcultures should not be exceeded.  
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PERSPECTIVAS DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TOXOPLASMOSE GESTACIONAL E CONGÊNITA 

 

ITALMAR TEODORICO NAVARRO28 

 
RESUMO 

A primeira fase do programa, iniciado em 2005, com formação do grupo de especialista, apoiado pelo Ministério 
da Saúde e pelas Secretarias de Saúde do estado do Paraná e do município de Londrina, onde foram elaborados os 
protocolos de diagnóstico, tratamento e condutas das gestantes e das crianças e o fluxograma das ações do programa 
de vigilância da toxoplasmose. O programa piloto iniciado em 2006 foi implantado nas UBS do município. Os resultados 
obtidos serviram como base para a elaboração do “Manual de Vigilância em Saúde da Toxoplasmose Congênita”. A 
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segunda fase do programa foi a implantação das ações em outros municípios com características populacionais e 
epidemiológicas diferentes. Assim foram iniciadas em 2007 nos municípios de  Cambé e Rolândia, no norte do estado 
Paraná, e Cascavel  no sudoeste. Em 2008 estão sendo iniciadas nos municípios de Jesuítas e Palotina, no sudoeste e 
Maringá, no norte do estado Paraná. Os resultados destas fases do programa fornecerão subsídios para a implantação 
do Programa de Vigilância Sanitária da Toxoplasmose Congênita para as gestantes atendidas pelo SUS no Estado do 
Paraná. Servirão também para subsidiar o Ministério da Saúde nas suas atividades de viabilização do programa em 
outros estados da federação 
Palavras-chave: Toxoplasmose; Gestante; UBS; Congênita; Programa. 

 
ABSTRACT 

The first Program phase, initiated in 2005 with the specialist group training, supported by the Ministry of Health 
and the Health Secretaries of the Paraná state and the Londrina city, which were drawn up the protocols of diagnosis, 
treatment and conduct of women and children and the flow of the actions of the surveillance program for toxoplasmosis. 
The initial program started in 2006 was located in the municipality Basic Health Units (BHU). The results served for the 
development of the "Handbook of Health Surveillance for Congenital Toxoplasmosis." The second program phase was 
the implementation of actions in other municipalities with population and epidemiological characteristics different. Thus 
began in 2007 in the municipalities of Cambé and Rolândia, in northern Paraná state, and Cascavel in the southwest. In 
2008 are being undertaken in the municipalities of Jesuits and Palotina, in the southwest and Maringá, in northern 
Paraná state. The results of these phases of the program will provide subsidies for implementation of the Program of 
Health Surveillance for Congenital Toxoplasmosis for pregnant women attended by SUS in the Paraná state. The results 
also contribute to support the Ministry of Health in its activities, enabling the program to other states of the federation. 
Key-words: Toxoplasmosis; Pregnant woman; BHU; Congenital; Program. 
 
INTRODUÇÃO 

A toxoplasmose congênita resulta da transmissão transplacentária do Toxoplasma gondii em gestantes 
infectadas agudamente. A severidade da doença é inversamente proporcional à idade gestacional (DUNN et al., 1999). 
O envolvimento fetal é mais grave quando a mãe é infectada no início da gestação, causando aborto ou malformações. 
Crianças infectadas podem apresentar, ao nascimento, os sinais e sintomas clássicos da toxoplasmose congênita 
(hidrocefalia, coriorretinite, calcificação cerebral e retardo mental) ou podem nascer normais e desenvolver seqüelas 
durante a infância ou, até mesmo, na fase adulta (DUBEY, 1977). 

Mulheres infectadas antes da concepção, aparentemente, não apresentam risco de transmissão para o feto. 
Apesar disso, há relatos na literatura de casos de transmissão congênita em crianças nascidas de mulheres 
imunocompetentes que se infectaram com o T. gondii antes da concepção (SILVEIRA et al., 2003; KODJIKIAN et al., 
2004; LEBAS et al. 2004). Uma das hipóteses que explicaria este fato é que poderia ocorrer uma reinfecção com tipos 
diferentes de T. gondii. Recentemente, foram identificados três genótipos principais (tipo I, tipo II e tipo III) e outros ainda 
não estabelecidos, das cepas do Toxoplasma gondii (DARDÉ; BOUTEILLE; PESTRE-ALEXANDRE, 1992; GUO; 
JOHNSON, 1995; HOWE et al., 1997). A freqüência e as conseqüências da reexposição ao T. gondii durante a 
gestação em mulheres já imunes ao parasito são desconhecidas e talvez subestimadas, sendo necessário suspeitar de 
toxoplasmose congênita em crianças com alterações sugestivas, mesmo sendo filhas de mães com toxoplasmose 
crônica (SILVEIRA et al., 2003). 

A prevalência de anticorpos IgG anti-Toxoplasma gondii apresenta variações regionais, devido à diferenças 
climáticas e, sobretudo, culturais da população. Em diferentes países, a freqüência de aquisição de toxoplasmose 
durante a gravidez varia de um a 14 casos por 1.000 gestações, no entanto, a infecção congênita ocorre em 0,2 a 2,0 
recém-nascidos por 1.000 nascimentos. Spalding et al. (2003) encontraram uma taxa de transmissão de 2,2 em 1.000 
nascimentos e de 0,7 em 1.000 nascidos vivos apresentando sintomatologia. Neto et al. (2000) verificaram, no Rio 
Grande do Sul, uma prevalência de 1: 3000 nascidos vivos. Em Uberlândia, Segundo et al. (2004) encontraram 0,8% de 
toxoplasmose congênita em bebês nascidos em um hospital público.  

Estudo realizado em gestantes atendidas pelo SUS, nas Unidades Básicas de Saúde de Londrina, em 2006, 
revelou uma prevalência de anticorpos IgG anti-Toxoplasma gondii de 51,16% e IgM anti-T. gondii de 1,55%. Foram 
analisados vários fatores que poderiam estar envolvidos na infecção, sendo que a renda per capita, grau de 
escolaridade, presença de gato na residência e hábito de ingerir verduras e legumes crus foram associados à maior 
chance de adquirir a toxoplasmose, enquanto que a ingestão de carnes cruas ou mal passadas e o contato com solo 
não demonstraram esta associação (LOPES, 2006).  

O diagnóstico precoce e o tratamento antiparasitário adequado da gestante demonstraram ser capazes de 
reduzir a taxa de transmissão para o feto e a gravidade das seqüelas nos casos em que a infecção intra-uterina já 
ocorreu (HOHLFELD et al., 1989; FOULON; NAESSENS; DERDE, 1994), porém a sorologia da toxoplasmose é 
complexa e de difícil interpretação, sendo necessário o conhecimento das limitações de cada técnica de detecção de 
anticorpos, avaliação do perfil das classes de imunoglobulinas presentes, associando-os à idade gestacional (JONES; 
LOPEZ; WILSON, 2003). A ausência de um protocolo de diagnóstico materno adequado tem dificultado a conduta 
clínica para com as gestantes, assim, muitas são tratadas desnecessariamente e outras, por falha ou ausência de 
diagnóstico não são tratadas. 

Como a mãe raramente desenvolve sintomas da infecção, mas apresenta uma parasitemia temporária 
(DESMONTS; COUVREUR, 1974), o diagnóstico sorológico deveria ser periódico, durante toda a gestação, nas 
mulheres soronegativas, buscando possível infecção (VIDIGAL et al., 2002). Conhecer quando ocorre a parasitemia é 
imprescindível para estabelecer o tratamento precoce (FOULON et al., 1999).  

Como os parâmetros de diagnóstico materno, fetal e neonatal são complexos e de difícil interpretação, pois não 
existe padronização das técnicas, as interpretações são dissonantes e a falta de conhecimento das limitações das 
diversas técnicas de detecção de anticorpos dificulta ainda mais o diagnóstico; como não existe padronização dos 
esquemas terapêuticos na mãe e na criança; como há diversos protocolos individualizados, nos diversos serviços e 
regiões, com a adoção de medidas diagnósticas e terapêuticas diversas, sem avaliação dos resultados e como não 
existe um conjunto padronizado de medidas que objetivem a orientação preventiva com capilaridade tal que atinja a 
porta de entrada do sistema assistencial, o estabelecimento de uma conduta ideal e consensual, com respaldo técnico, 



158 

 

implicará na adoção de medidas que certamente ocasionarão economia aos cofres públicos.  
A incidência e a prevalência da toxoplasmose variam muito de país para país e dentro do próprio país. Esta 

variação está relacionada com os hábitos alimentares, contato com a terra, a presença de gatos, a ruralização das 
moradias e outros fatores menos determinados. Portanto, é imprescindível que cada país ou cada região tenha sua 
própria informação epidemiológica para estabelecer um programa de controle nas gestantes. Com os dados 
epidemiológicos pode-se avaliar o custo-benefício das medidas, incluindo os gastos sanitários diretos e indiretos, frente 
às infecções fetais e neonatais evitadas. Além disso, é de fundamental importância o traçado do perfil sanitário das 
gestantes para orientar as políticas de saúde Materno-infantil.  

A primeira fase do programa, iniciado em 2005, com formação do grupo de especialista, apoiado pelo Ministério 
da Saúde e pelas Secretarias de Saúde do estado do Paraná e do município de Londrina, onde foram elaborados os 
protocolos de diagnóstico, tratamento e condutas das gestantes e das crianças e o fluxograma das ações do programa 
de vigilância da toxoplasmose. O programa piloto teve início em maio de 2006 e contou com apoio técnico e financeiro 
da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina e financiado pela Fundação 
Araucária, sendo implantado em todas as UBS do município de Londrina. Os resultados obtidos serviram como base 
para a elaboração do “Manual de Vigilância em Saúde da Toxoplasmose Congênita”. A segunda fase do programa 
foi a implantação das ações em outros municípios com características populacionais e epidemiológicas diferentes. 
Assim já foram iniciadas implantação nos municípios de  Cambé e Rolândia, no norte, e Cascavel  no sudoeste do 
estado Paraná.  Dentro ainda desta fase de validação esta sendo iniciada as atividades nos municípios de Jesuítas e 
Palotina, no sudoeste do Paraná e Maringá no norte do estado. Os resultados destas fases do programa fornecerão 
subsídios para a implantação do Programa de Vigilância Sanitária da Toxoplasmose Congênita para as gestantes 
atendidas pelo SUS no Estado do Paraná.  

A experiência de Londrina e das outras cidades, onde o programa já foi implantado, servirão também para 
subsidiar o Ministério da Saúde nas suas atividades de viabilização do programa em outros estados da federação. 

As etapas e as varias ações  do programa, testadas e validadas a campo, contribuíram para elaboração  do 
“Manual de Vigilância em Saúde da Toxoplasmose Congênita”, que está na fase de revisão e consulta pública.  
Junto ao manual, serão ainda produzidos materiais educativos (DVD, vídeo, “folder”, cartazes) para orientação às 
gestantes e outros específicos para os profissionais da área da saúde (médicos, enfermeiros, bioquímicos, médicos 
veterinários e outros) alem de dar apoio técnico à Secretaria Estadual de Saúde para a criação de Centros de 
Referências para a toxoplasmose. 

As ações do programa permitirão estabelecer uma nova política de atenção básica em saúde, mais 
especificamente na vigilância em saúde, com a integração, a participação e co-responsabilização das ações pelos 
diferentes setores que atuem na saúde, ou seja, interinstitucional, como secretarias de saúde, hospitais universitários, 
universidades, laboratórios, etc., atendendo a política de atenção básica à saúde preconizada pelo SUS. 

 
JUSTIFICATIVAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 
 

� Diversidade de protocolos individualizados, de conduta para com gestante, nos diversos 
serviços e regiões, com a adoção de medidas diagnósticas e terapêuticas diversas, sem avaliação dos 
resultados; 

� Não existe padronização dos esquemas terapêuticos na mãe e na criança; 
� Conhecer o perfil sanitário das gestantes, em cada ecossistema do país, que possa  orientar 

as políticas de saúde Materno-infantil; 
� Complexa e difícil interpretação dos parâmetros de diagnóstico materno, fetal e neonatal, pela 

falta de padronização das técnicas e de conhecimento das limitações das diversas técnicas de detecção 
de anticorpos; 

� Não existência de um conjunto padronizado de medidas que objetivem a orientação 
preventiva com capilaridade tal que atinja a porta de entrada do sistema assistencial; 

� O estabelecimento de uma conduta ideal e consensual, com respaldo técnico, implicará na 
adoção de medidas que certamente ocasionarão economia aos cofres públicos. 

 
 
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA TOXOPLASMOSE 

CONGÊNITA. 
 
O programa iniciado em Londrina sugere para sua implantação e execução as seguintes etapas: 
 

Etapa 1. Levantamento e análise das necessidades de cada cidade para a implantação do Programa: 
Elaborar um perfil das ações de saúde do município para adequação das etapas do programa, através de 

reuniões técnicas com gestores da área de saúde, da vigilância epidemiológica e sanitária, coordenadores do programa 
de saúde da mulher e da criança, responsáveis pelos laboratórios, hospitais e UBS. 

 
Etapa 2. Treinamento técnico e dos agentes mobilizadores e multiplicadores: 

Realizar reuniões com os responsáveis pelas UBS, programa de saúde da mulher e da criança, laboratórios, 
equipe da vigilância epidemiológica e sanitária e Regionais de Saúde para a organização de palestras, oficinas e visitas 
para treinamento e sensibilização para as ações do programa. 

Oficinas de treinamentos devem ser planejadas de acordo com a qualificação e participação de cada 
profissional nas ações do programa, assim distribuídos: 

 
� Diagnóstico laboratorial: 
Qualificar os laboratórios públicos ou conveniados, com o município, para a realização do diagnóstico 

de triagem da toxoplasmose nas gestantes dentro das técnicas preconizadas no programa; 
� Diagnóstico clínico: 
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Treinar os médicos e as enfermeiras das UBS para a abordagem clínica e encaminhamento das 
gestantes de risco, dentro das ações preconizadas pelo programa e estabelecidas no protocolo; 

� Agentes de saúde e técnicos e auxiliares de enfermagem 
 
Publico alvo 

� Gestores da área de saúde: secretários, coordenadores de programas e outros; 
� Profissionais de saúde ligada as UBS: médicos, enfermeiros, bioquímicos, atendentes e agentes de 

saúde, etc; 
� Profissionais que atuam no PSF; 
� Agentes de saúde que atuam nos clubes de mães, etc. 

 
Etapa 3. Elaboração de material informativo e de treinamento: 

Confecção de material educativo (“folders”, cartazes, e vídeos) contendo informações sobre a doença, a 
importância do diagnóstico, formas de transmissão e prevenção da toxoplasmose com linguagem simples voltados as 
gestantes e vídeos, CDs e DVDs para os profissionais da área da saúde com os mesmos conteúdos do manual. Estes 
materiais deverão ser elaborados com o apoio da equipe de educação em saúde da SESA/PR. 

 
� Editar o “Manual de conduta para com a Toxoplasmose na gestante e no bebe” na forma impressa, 

para ser distribuído nas UBS; 
� Produzir o “Manual de conduta para com a Toxoplasmose na gestante e no bebe”, na forma de CD, 

para ser distribuídos para os médicos e enfermeiras; 
� Produzir DVD educativo, para orientar os cuidados de prevenção e profilaxia para com a 

toxoplasmose na gestante e na família, para ser distribuídos nas UBS, clube de mães, etc; 
� Produzir “cartazes e folder” educativos sobre a toxoplasmose, a importância do diagnóstico, as forma 

de transmissão e a prevenção. 
 

Etapa 4. Implantação das rotinas de diagnóstico e condutas da toxoplasmose: 
Estabelecer e implantar nas UBS o fluxograma de diagnóstico (triagem, confirmatório e acompanhamento 

trimestral) e condutas (hospital de alto risco, notificação) de acordo com as características do serviço de saúde de cada 
município. 

 
Etapa 5. Implantação da notificação dos casos de toxoplasmose congênita: 

Estabelecer uma rotina de notificação dos casos (gestantes e bebês) positivos, em conjunto com a SESA, 
através de um formulário que será elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde e padronizado para todo o Estado 
sendo: 

� Atribuições do Nível Municipal/Regional 
o Recolher, consolidar e analisar os dados; repassá-los ao nível regional e/ou estadual; utilizar 

informações para a formulação de políticas, planos e programas de saúde; promover treinamentos, 
apoiar investigações e ações de controle. 

� Atribuições do Nível Estadual 
o Recolher, consolidar e analisar os dados de todos os municípios; utilizar informações para a 

formulação de políticas, planos e programas de saúde; oferecer supervisões, assessorias técnicas e 
treinamentos; apoiar investigações e estabelecer normas. 

 
Etapa 6. Avaliação das características epidemiológicas da toxoplasmose na população estudada: 

As gestantes atendidas para o pré-natal nas UBS deverão responder um questionário epidemiológico, esses 
dados serão analisados junto com o resultado das sorologias para a determinação da prevalência e associação dos 
fatores de risco. 

� Aplicação do questionário epidemiológico 
o As gestantes serão entrevistadas e responderão a um questionário para a detecção da 

associação dos fatores de risco de infecção pelo Toxoplasma gondii e as outras infecções estudadas, 
que visará investigar os fatores de risco para esses agentes infecciosos, além dos hábitos de higiene 
com os alimentos e os hábitos de comportamento relacionados ao contato da gestante com animais. 

� Análise dos dados  
o As informações do instrumento de coleta de dados serão analisadas quanto a associação da 

toxoplasmose com as variáveis de risco. 
 

Etapa 7. Apoiar a implantação de centros de referência regionais: 
 Qualificar os laboratórios, serviços de atendimento de alto risco e especialistas dos Hospitais Universitários ou 

outros a critério do município e em comum acordo com o estado, através de treinamento e transferência de tecnologia 
para: 

� Realização do diagnóstico confirmatório das gestantes; 
� Acompanhamento clínico das gestantes de alto risco; 
� Acompanhamento clínico das crianças com toxoplasmose congênita; 

 
Etapa 8. Acompanhamento e avaliação do programa: 

Acompanhamento através de visitas e reuniões em todos os níveis de ação do programa: UBS, hospitais, 
laboratórios, etc., nos municípios participantes do projeto para a detecção e resolução dos problemas e dificuldades. 

Realização de reuniões de trabalho e visitas técnicas para avaliação de cada etapa do programa nos municípios 
e na SESA. 
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CONCLUSÃO 
Após dois anos da implantação do programa no município de Londrina podemos concluir que: 
 
� Houve uma melhora no diagnóstico, com a diminuição do tempo final e melhora na qualidade dos 

exames; 
� Houve uma significativa diminuição dos casos de toxoplasmose congênita, particularmente nas 

gestantes que iniciaram o acompanhamento no primeiro trimestre; 
� Houve uma significativa diminuição do custo com medicamentos e de encaminhamento de gestantes 

ao hospital de alto risco com conseqüente liberação de vagas e diminuição do custo com pacientes; 
� Estabelecimento de um novo modelo de trabalho para com a gestante e de uma rotina de solicitação 

de exames com a valorização das doenças infecciosas congênitas; 
� Orientação sobre as medidas de prevenção realizadas em cada consulta nas UBS; 
� Criação de uma equipe de apoio técnico especializado. 
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ABSTRACT GARCIA, J.L.[Vaccines for control of toxoplasmosis]. Utilização de vacinas para o controle da 
toxoplasmose. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária. Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, Centro 
de Ciências Agrárias, Universidade Estadual de Londrina, CP 6001, CEP, Londrina-PR. E-mail: jlgarcia@uel.br. 
 
Toxoplasma gondii is an intracellular parasite that may infect many animal species and human beings. Despite the 
parasite’s knowledge we do not have a safe vaccine for prevention of the infection for both humans and animals. A 
vaccine for toxoplasmosis will have to use different antigens expressed in all stages of the parasite associated with 
adequate adjuvant and immunization route. This article reviews some aspects about vaccination against T. gondii.  
Key-words: Toxoplasma gondii, vaccine. 
 
RESUMO 
Toxoplasma gondii é um parasita intracelular que pode infectar muitas espécies de animais, inclusive, os seres 
humanos. O parasita é estudado mundialmente, no entanto, nenhuma vacina segura contra a infecção encontra-se 
disponível. Uma vacina para toxoplasmose deverá utilizar antígenos expressos em todos os estágios do parasita 
associado com uma via e adjuvante adequado. O objetivo do presente artigo é revisar alguns aspectos sobre o uso de 
vacinas para prevenir a toxoplasmose.   
Palavras-chave: Toxoplasma gondii, vaccine. 
 
INTRODUÇÃO 

Toxoplasma gondii é um protozoário que normalmente causa uma infecção subclínica, porém a infecção primária 
durante a gestação pode causar patologias fetais bem como abortos em algumas espécies de animais como em 
humanos (VERCAMMEN et al., 2000).  

O risco de adquirir a infecção através do consumo de carnes cruas ou mal cozidas, fato comum em várias 
regiões no Brasil, é relatado por Navarro et al. (1992). Inclusive, Gilbert et al. (2000) estimaram que 2/3 de todos os 
casos de toxoplasmose são causados por ingestão de carne infectada.  Por este motivo o controle de cistos teciduais 
nas carnes de consumo, tal como, ovina, caprina e suína é importante, sendo que o consumo de carne suína é 
considerado, em vários países, a principal fonte de infecção para os seres humanos (DUBEY et al., 1994).  

Acreditava-se que a imunidade para o T. gondii fosse dependente da infecção crônica, pela persistência dos 
cistos teciduais e estímulo antigênico, contudo estudos com a cepa ts-4 (não cistogênica) demonstraram imunidade 
estéril, sem a presença da infecção crônica (FRENKEl, 1990), o que é estimulante para estudos com vacinas de 
subunidades ou inativadas. 

 A imunidade para T. gondii é mediada principalmente pela imunidade celular (SUPPLY et al., 1999), no entanto, 
a imunidade humoral é importante na resistência da célula do hospedeiro, uma vez que esta pode inibir a proliferação 
intracelular do parasita, bem como taquizoítos aderidos a anticorpos podem ser destruído por macrófagos e sistema 
complemento (FRENKEL, 1990).  

Dentre as formas de controle do parasita estão as práticas de manejo dos animais, educação sanitária e 
vacinação. O controle da toxoplasmose envolve a vacinação, dos felídeos para impedir a eliminação de oocistos e 
conseqüente contaminação ambiental, dos animais de produção para diminuir o número de cistos teciduais nos tecidos, 
e das fêmeas prenhas para impedir a infecção transplacentária. A vacinação em animais tem também o objetivo de 
minimizar as perdas econômicas na indústria animal (DUBEY, 1996). 

Considerando que a porta de entrada natural do T. gondii é a superfície da mucosa do intestino e que uma 
infecção adquirida naturalmente gera uma imunidade protetora persistente, estes dados, apontam para a importância do 
desenvolvimento de uma vacina que estimule a proteção de mucosa (BONENFANT et al., 2001). 

A imunidade para o T. gondii desenvolvida por uma vacina deve associar o local correto de imunização, bem 
como o uso de proteínas do parasita que promovam proteção adequada, pois o parasita apresenta três estágios 
diferentes (esporozoíto, taquizoíto e bradizoíto) que podem expressar antígenos diferentes nestes estágios (SPEER et 
al., 1995; GARCIA et al., 2004).  

RESPOSTA IMUNE 

A infecção por T. gondii raramente apresenta sinais clínicos no hospedeiro, no entanto, a severidade da doença, 
quando esta ocorre, esta relacionada à espécie, idade do hospedeiro, hormônios sexuais, prenhes, “status” imunológico, 
condição nutricional, amostra do parasita, estágio do parasita, e infecções concomitantes (LUFT & REMINGTON, 1992; 
DUBEY, 1994; DUBEY et al., 1994; LIESENFELD et al., 2001; DUBEY et al., 2008). Os mecanismos envolvidos na 
proteção do hospedeiro contra a infecção são a resposta imune humoral e celular.  

Após a fase aguda, o hospedeiro desenvolve uma boa imunidade que é duradoura e protetora para re-infecções 
e, nesta fase crônica, os parasitas permanecem em cistos teciduais. Nesta fase, altos títulos de anticorpos específicos 
estão presentes, estes, na presença de complemento, bem como, pela citotoxicidade celular dependente de anticorpos, 
podem lisar os parasitas extracelulares, bloqueando a invasão da célula do hospedeiro uma vez que a produção 
máxima de anticorpos coincide com o desaparecimento de taquizoítos viáveis (FRENKEL, 1990; WASTUNG et al., 
1995).  

Isoladamente a resposta humoral não é suficiente para promover imunidade no hospedeiro, provavelmente 
devido a localização intracelular do parasita e vários autores têm demonstrado a importância da resposta celular na 
imunidade do agente (BUXTON et al., 1989; FRENKEL, 1990; KHAN et al., 1991; GAZZINELLI et al., 1992; DENKERS 
et al., 1993). 



162 

 

A principal porta de entrada do T. gondii é a via oral, sendo que nos herbívoros oocistos são a principal via de 
transmissão, portanto a imunidade local via linfócitos (principalmente linfócitos intraepitelias que apresentam atividade 
CD8) e IgA são de fundamental importância na proteção contra o parasita (BOURGUIN et al. (1993); VELGE-ROUSSEL 
et al., 2000).  

VACINAS 

Nas últimas décadas houve um grande aumento no número de tecnologias e pesquisas imunológicas, para a 
produção de novas vacinas. As vacinas são separadas em três grupos, as vivas (virulentas ou atenuadas), as de 
subunidades e as genéticas. As de subunidades apresentam como vantagem serem incapazes de replicar no 
hospedeiro, ou reverter à virulência, não sendo transmissíveis para outros indivíduos. As vacinas vivas normalmente 
estimulam tanto a resposta imune humoral como a celular. 

As estratégias para reduzir a transmissão da toxoplasmose incluem práticas de manejo e vacinação. A vacinação 
tem como objetivo reduzir os danos fetais, o número de cistos teciduais, além de prevenir a formação de oocistos em 
felinos (DUBEY, 1996).  

Estudos têm demonstrado que a imunidade para T. gondii envolve a imunidade celular e humoral e que vacinas 
efetivas devem estimular os mecanismos de imunidade celular e uma boa quantidade de anticorpos específicos 
circulantes, para juntos, prevenirem a invasão da célula do hospedeiro e subseqüentes parasitemia (SETHI e 
PIEKARSKI, 1987; BUXTON et al., 1989).   

Os métodos possíveis para o controle da toxoplasmose são a proteção de animais prenhes, vacinação que pode 
ser com antígeno vivo ou inativado e quimioprofilaxia. Existe uma limitação no uso de vacinas vivas em humanos e 
animais prenhes, enquanto que as vacinas de subunidade e inativadas são mais seguras e estáveis (JOHNSON, 1989). 

Várias cepas do T. gondii candidatas a vacina foram testadas, tal como, as cepas mutantes ts-4 (termosensível), 
S48 (perdeu a capacidade de formar cistos) e a T263 (não produzem oocistos em felinos), bem como o uso de parasitas 
correlatos como Hammondia hammondi (MUNDAY e DUBEY, 1988; DUBEY, 1996). 
 

VACINAS PARA FELINOS 

Embora sejam considerados a chave para o controle da toxoplasmose poucos estudos com o objetivo de 
produção de uma vacina para esses animais têm sido feito. Uma vacina nesta espécie deveria evitar ou diminuir a 
eliminação de oocistos pelas fezes.  

Uma vacina viva mutante T-263 (não forma oocistos em gatos) foi testada e preveniu a eliminação de oocistos 
em mais de 84% dos gatos testados (FRENKEL et al., 1991; FREYRE et al., 1993). Uma desvantagem dessa vacina é 
que ela utiliza bradizoítos vivos, o que apresenta problemas de criopreservação, bem como, problemas de 
contaminação (DUBEY, 1995).   

Taquizoítos irradiados com Co60 bem como vacina de DNA foram avaliadas, porém, não reduziram totalmente a 
eliminação de oocistos (OMATA et al., 1996; MISHIMA et al., 2002)  

Mais recentemente, Garcia et al. (2007) avaliaram uma vacina pela via nasal com proteínas de roptrias 
incorporadas ao Quil-A no controle da eliminação de oocistos. Os autores verificaram uma proteção de 65% naqueles 
animais vacinados quando comparados ao grupo controle. 

 
 
VACINAS PARA OVINOS E CAPRINOS 

As principais estratégias para uma vacina contra a toxoplasmose nestas espécies seriam impedir a infecção 
congênita e a formação de cistos teciduais. T. gondii é considerado o principal agente causal de abortos em caprinos e 
ovinos, bem como, estas espécies podem atuar como via de transmissão para os seres humanos através do consumo 
de carne crua ou mal cozida (BUXTON, 1998).  

Os únicos dois estudos para prevenir a toxoplasmose clínica e abortos em caprinos utilizaram um protozoário 
Apicomplexa heterólogo o Hammondia hammondi não patogênico para caprinos (DUBEY, 1981a, DUBEY, 1981b). 

A cepa incompleta S48 foi testada por Wilkins et al. (1988) em ovinos, para avaliar a capacidade de diminuir a 
transmissão vertical e reduzir as perdas com aborto, sendo observado uma significante proteção contra os efeitos do 
desafio experimental e das taxas de infecção congênita. A partir deste e outros estudos desenvolveu-se uma vacina 
comercial para ser utilizada em ovinos, atualmente a única vacina comercial existente contra a toxoplasmose, esta 
contém taquizoítos vivos da cepa S48. No entanto, esta vacina um risco potencial para o manipulador, apresenta um 
período de validade curto, é cara, pode causar lesões no local da aplicação, pode reverter a virulência, bem como, a 
imunização de ovelhas não impede a infecção fetal após desafio com cepa virulenta (Buxton et al., 1991; Boophale, 
2003; Stanley et al., 2004) . 

Buxton et al. (1989) testaram uma vacina com proteínas de membrana (peso moleculares de 50 KDa, 44KDa, 
32KDa e 20 KDa) incorporadas ao ISCOM, em ovelhas antes e durante a gestação, o desafio foi realizado com 91 dias 
de gestação com oocistos de T. gondii. Não observaram diferença estatística na mortalidade de cordeiros nos grupos 
vacinados e não vacinados e, embora o grupo vacinado tenha apresentado altos títulos de anticorpos esses animais 
apresentaram-se febris entre os dias seis e nove após o desafio. 

Supply et al. (1999) produziram uma vacina com proteína recombinante de grânulo denso (GRA1) produzida e 
associada pelo BCG (Mycobacterium bovis) e a testaram em camundongos e ovinos. Em camundongos a BCG falhou 
em produzir resposta imune celular e humoral, mas em ovinos houve uma resposta celular mediata específica para 
GRA1, proliferação de células mononucleares periférica e INF -γ e os resultados da avaliação clínica revelaram proteção 
parcial para o desafio. 

 
VACINAS PARA SUÍNOS 

Cistos teciduais em suínos podem persistir por mais de dois anos, além disso, a carne suína é considerada uma 
das principais vias de transmissão para os seres humanos (DUBEY et al., 1991; DUBEY et al., 1998). Por isso, vacinas 
desenvolvidas para esta espécie devem impedir a formação de cistos teciduais.  
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Dubey et al. (1991) vacinaram suínos com a cepa RH e verificaram que a mesma não forma cistos teciduais 
nesta espécie. Os suínos, vacinados parentalmente com taquizoítos da cepa RH, foram protegidos pelo desafio oral 
com oocistos, independente da formação de cistos teciduais. Estes dados são animadores para o desenvolvimento de 
uma vacina. 

Para avaliar a imunidade para uma cepa não persistente (RH) do T. gondii em suínos, Dubey et al. (1994) 
utilizaram testes de bioensaio e histológico e verificaram que o parasita não foi recuperado dos tecidos dos animais 
vacinados e a imunidade protetora permaneceu por, no mínimo, sete meses após a vacinação. 

Da mesma forma, Pinckney et al. (1994) estudaram a segurança e a eficácia na prevenção de formação de 
cistos teciduais através da imunização com a cepa ts-4 em suínos jovens, nenhum dos animais dos grupos que 
receberam a vacina com ts-4 desenvolveram sinais clínicos ou morreram, nem se conseguiu recuperar essa cepa dos 
tecidos dos animais inoculados, porém, após desafio com cepa cistogênica a ts-4 não preveniu contra a formação de 
cistos teciduais, o que demonstra a necessidade de mais estudos para avaliar a capacidade desta cepa em prevenir a 
formação de cistos em suínos. 

Freire et al. (2003) imunizaram suínos com uma vacina utilizando-se de um lisado de taquizoítos do T. gondii 
incorporados ao ISCOM e, após o desafio verificou que a vacina foi capaz de estimular uma forte resposta imune 
humoral. 

Garcia et al. (2005) estudaram o uso de proteínas de roptrias do T. gondii incorporadas ao ISCOM para proteger 
suínos frente a um desafio utilizando oocistos, e verificaram uma proteção parcial do grupo vacinado, quando 
comparado ao grupo controle positivo, contra a formação de cistos teciduais. Relata ainda que a imunização sistêmica 
pela via sub-cutânea não foi eficaz em estimular uma proteção de mucosa intestinal. 

Jongert et al. (2008) estudaram uma vacina com pool de plasmídeos expressando as proteínas GRA1 e GRA7 
utilizada pela via intradérmica em suínos e verificaram altos níveis de anticorpos detectados por ELISA. Os autores 
relatam a possibilidade deste tipo de vacinação proteger contra a formação de cistos teciduais. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Atualmente tem-se trabalhado com a possibilidade da utilização de vacinas de DNA para várias doenças como a 
malária, criptosporidiose, leishmaniose e toxoplasmose. A primeira geração de vacinas foi aquelas que utilizaram 
antígenos atenuados ou mortos, a segunda geração compreende as vacinas de subunidade (proteínas purificadas ou 
recombinantes) e as vacinas de ácido nucleico são conhecidas como de terceira geração.  

Existem várias pesquisas utilizando possíveis genes do T. gondii candidatos à vacina incorporados a vetores 
(plasmídeos), bem como, proteínas recombinantes do parasita, a maioria destes estudos foi realizado em 
camundongos. Estes têm a finalidade básica de avaliar a proteção contra a infecção aguda ou crônica da doença, 
dependendo da variedade de camundongos utilizados. Atualmente, alguns estudos tem usado vacinas de DNA com 
plasmídeos expressando multiantígenos do parasita (ZHANG et al., 2007). 

A imunogenicidade das vacinas de subunidade deve ser melhorada com o uso de adjuvantes, bem como 
múltiplas doses são necessárias para o desenvolvimento de uma imunidade protetora prolongada, que normalmente 
estimula a resposta imune humoral e dependendo do adjuvante podem estimular a resposta imune celular.     

O uso de vacinas pela via mucosa associadas a adjuvantes apropriados podem induzir uma resposta imune 
tanto local como sistêmica (VELGE-ROUSSEL et al., 2000). Esta via tem sido utilizada com sucesso para diminuir a 
formação de cistos teciduais em camundongos (IGARASHI et al., 2008) e na diminuição da eliminação de oocistos por 
gatos (GARCIA et al., 2007). 
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EDIÇÃO DO RNA EM TRIPANOSOMATIDEOS, ALVOS PARA QUIMIOTERÁPICOS 

 

LARISSA REIFUR29 

 
ABSTRACT 
The kinetoplast DNA of trypanosomatids encodes for encrypted genes that can only be translated after a 
posttranscriptional processing event called mRNA editing.  This RNA editing is of the urydylate (U)-insertion, (U)-deletion 
type and requires guide RNAs and a multiprotein complex called editosome.  The pathway leading to annealing of the 
distinct mRNA/gRNA complexes and assembly with the editosome is still unknown.  Because this type of editing is 
unique to trypanosomatids, deciphering of the pathway for better understanding of the editing mechanism will open doors 
for the discovery of new drug targets.   
 
RESUMO 
O DNA do cinetoplasto dos tripanosomatideos codifica genes que são incompletos e que só irão gerar proteínas 
funcionais após a seqüência dos mRNAs ser modificada por um processo determinado edição do RNA.  Esta edição 
insere ou remove uridinas (U) e é realizada por um complexo de proteínas chamado editossomo com o auxílio de RNA 
guias.  A seqüência de eventos que leva ao pareamento dos vários mRNA/gRNAs em conjunto com o editosome ainda 
não foi descoberto por completo.  Este tipo de edição existe somente nos tripanosomatideos, portanto, o 
desmembramento do processo abrirá portas para a descoberta de alvos para novas drogas.  
Palavras-chave: edição, RNA, mitocôndria, tripanosomatideos 
 
INTRODUÇÃO 

Os tripanosomatideos que podem causar doença estão divididos em vários clados, incluindo T. brucei, T. cruzi, 
Leishmania, Phytomonas, tripanosomas dos roedores, aves e animais aquáticos (Simpson et al. 2006). Atualmente não 
há vacinas efetivas para estes parasitos e as drogas existentes no mercado induzem níveis inaceitáveis de intoxicação 
e resistência (Barrett et al. 2003). Portanto, há urgência no descobrimento de novas drogas e de novos alvos para 
drogas.  Tem se notado um avanço científico na área do desenvolvimento de novas drogas nos últimos anos, porém, 
tais medicamentos geralmente não são acessíveis aos pacientes devido ao alto custo (Nok 2005). 

Apesar de os tripanosomatideos serem células eucarióticas, eles são dotados de certas vias metabólicas e 
organelas que se distinguem das células dos mamíferos.  Por exemplo, a via pentose-fosfato nos tripanosomatideos 
está relacionada às cianobactérias, o metabolismo do esterol é mais semelhante ao metabolismo dos fungos, mas 
ambos são diferentes dos equivalentes nas células dos mamíferos A mitocôndria destes parasitos é um alvo 
interessantíssimo para o desenvolvimento de novas drogas, pois contém o cinetoplasto e também realiza um processo 
chamado “edição do RNA”, que estão presentes somente nos tripanosomatideos (Schnaufer et al. 2001; Schnaufer et al. 
2002; Stuart and Panigrahi 2002; Barrett et al. 2003).   

A mitocôndria dos tripanosomatideos se assemelha à mitocôndria dos outros eucariotas, pois contém membrana 
bilipídica, DNA e, também, realiza fosforilação oxidativa.  No entanto, ela difere da mitocôndria dos eucariotas em vários 
pontos, como na morfologia, genoma e biogenêse.  Somente uma única mitocôndria é encontrada nos 
tripanosomatideos e ela é bastante alongada, estendendo-se por toda a célula (Matthews 2005).  O DNA desta 
mitocôndria apresenta-se aglomerado em uma estrutura em forma de disco chamada “cinetoplasto”, que codifica 18 
proteínas, 2 subunidades ribossômicas muito pequenas e 2 RNAs guia (gRNA) que serão descritos abaixo.  Todas as 
outras proteínas mitocondrianas e tRNAs são codificados no núcleo e importados do citosol (Lukes et al. 2005).  A 
expressão dos genes da mitocondria é rigorosamente controlada de acordo com a fase de desenvolvimento do parasito 
e uma das formas de controle desta expressão genética é realizada pela edição do RNA. Por exemplo, a forma 
sanguínea do T. brucei tem uma mitocôndria muito menor em tamanho e com funções reprimidas em relação à forma 

                                                
29 Comparative Medicine and Integrative Biology, College of Veterinary Medicine, Michigan State University. 
East Lansing, MI 48824 
e-mail: reifurla@msu.edu  



166 

 

procíclica, já a forma procíclica encontrada na mosca Tse-tsé possui uma mitocôndria totalmente desenvolvida, 
extremamente grande e ativa. 

O cinetoplasto é constituído de duas classes de moléculas circulares entrelaçadas - os círculos grandes 
(maxicírculos) e os círculos pequenos (minicírculos), que juntos formam uma rede densa de DNA.  No T. brucei, os 
minicírculos têm tamanho de 1 kb, existem em grandes quantidades (5-10 mil) e têm seqüência heterogênea, 
codificando dois ou três gRNAs por círculo. Por outro lado, apenas 20 a 50 cópias idênticas de maxicírculos (de 22 kb 
cada) estão presentes no cinetoplasto e estas se assemelham mais com o DNA mitocondrial de outros organismos 
eucariotas em termos de conteúdo.  A diferença mais surpreendente nos maxicirculos é que os genes que codificam 
proteínas encontram-se escondidos, sobrepostos uns sobre os outros em forma de um código que, para originarem uma 
proteína funcional, precisam ser modificados após serem transcritos (Simpson 1987).   

Tal modificação, ou edição, tem a função de corrigir deslocamentos de blocos de gens, gerar códigos de início e 
término da tradução e, também, criar a seqüência (open reading frames) para a correta composição de proteínas 
(Benne et al. 1986; Benne 1994; Seiwert and Stuart 1994; Simpson and Thiemann 1995; Lukes et al. 2005). 
Surpreendentemente, a edição dos mRNAs mitocondriais também pode gerar proteínas alternativas, usando gRNAs 
diferentes para a edição do mesmo bloco de mRNA (Ochsenreiter et al. 2008).  Esse tipo de processamento do RNA 
mitocondrial, que involve a inserção ou remoção de uridinas, é especifico dos tripanosomatideos e essencial para a 
sobrevivência dos mesmos, uma vez que garante o funcionamento perfeito da mitocôndria (Schnaufer et al. 2002; 
Schnaufer et al. 2005).  O processo de edição é regulado de tal forma que alguns RNAs são editados constantemente e 
extensivamente, enquanto que outros não são (Tabela 1).  Portanto, a extensão e o controle da edição variam de 
acordo com o mRNA e, também, de acordo com o organismo (Hajduk and Sabatini 1998; Simpson et al. 1998).  Na 
forma sanguínea do T. brucei, por exemplo, muitas proteínas mitocondriais do complexo respiratório são reguladas pela 
edição do RNA, de acordo com o ciclo de vida do parasita.  

O T. brucei é usado como organismo modelo no estudo da edição do mRNA mitocondrial, portanto muito do que 
será apresentado neste trabalho foi descoberto baseado em estudos com T. brucei, mas também com L. tarentolae.  
Como exemplo de controle da biogênese da mitocôndria pela edição de RNA, há o mRNA apocitocromo b (CYb), que é 
editado em um pequeno segmento próximo ao seu término 5‘, somente na sua forma procíclica.  Por outro lado, há os 
mRNAs para as unidades 8 e 9 da desidrogenase NADH (ND), que são praticamente editados somente na fase 
sanguínea apenas  (Koslowsky et al. 1990; Souza et al. 1992).  O ND7 é editado diferencialmente e extensivamente em 
dois domínios separados.  O domínio 5‘ é editado na fase procíclica e sanguínea, enquanto que o 3‘ é editado somente 
na fase sanguínea (Koslowsky et al. 1990; Souza et al. 1992; Souza et al. 1993; Simpson et al. 1998).  A unidade 6 do 
complexo da ATP sintetase (A6) é extensivamente e constantemente editada e, para tal processo, não existe controle 
(Bhat et al. 1990).  No total, 12 dos RNAs mitocondriais precisam ser editados (Tabela 1) para gerar proteínas 
funcionais.  Conseqüentemente, a edição controla a biogênese da mitocôndria durante o ciclo de vida do parasita.  
Infelizmente, os mecanismos que controlam a edição ainda estão por ser descobertos.  

 
 

Tabela 1. Modificações realizadas pelo processo de edição de RNAs mitocondriais 
em T. brucei.  
Gene No. de uridinas Tamanho editado 

(nt) 
Stágio de vida onde o 
RNA é editado Inseridas Removidas 

CYb 34 0 1,151 Proa 
A6 448 28 821 Pro/Bsb 
COI 0 0  Não é editadoc 
COII 4 0 663 Pro 
COIII 547 41 969 Pro/Bs 
ND1 0 0  Não é editado 
ND3 210 13 452 Não se sabe 
ND4 0 0  Não é editado 
ND5 0 0  Não é editado 
ND7 553 89 1,238 5’Pro/Bs, 3’Bsd 
ND8 259 46 574 Bs 
ND9 345 20 649 Bs 
S12 132 28 325 Bs 
MURF1 0 0  Não é editado 
MURF2 26 4 1,111 Pro/Bs 
CR3 148 13 299 Bs 
CR4 325 40 567 Bs 
a Pro, RNA é editado somente na fase procíclica. 
b Pro/Bs, RNA é editado em ambas fases procíclica e sanguínea. 
c Editação deste RNA não foi relatado. 
d O mRNA ND7 é editado diferencialmente nas fases procíclica e sanguínea. 
Hajduk S, Sabatini RS. 1998. Mitochondrial mRNA editing in kinetoplastid protozoa. 
In: Grosjean H, Benne R, eds. Modification and editing of RNA. Washington, DC: 
ASM Press. 
 
RNA guia (gRNA) 

Existem mais de 1200 gRNAs codificados nos minicírculos do T. brucei (Stuart et al. 2005).  Estes RNAs são 
pequenos (50-70 nucleotideos) e contêm 3 partes importantes (ver Figura 1).  A região 5’, chamada “âncora”, é 
composta de 4 a 8 nucleotídeos e dá especificidade ao gRNA, pois tem complementariedade com o mRNA em uma 
região chamada “sítio para a hibridização da âncora”.  Cada mRNA pode ter um ou mais destes sítios para hibridização 
dos gRNAs.  Com a hibridização da âncora do gRNA no seu sítio no mRNA, forma-se um duplex e a primeira base no 
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sentido 5‘ que não está pareada com o gRNA indica o primeiro sítio de edição (SE) e, também, o início da região guia 
propriamente dita.  Esta região guia está localizada no centro do gRNA e contém a informação necessária para guiar o 
número exato de U(s) a ser inserido e/ou removido (Adler and Hajduk 1997; Simpson 1997).  Finalmente, na parte 3‘ do 
gRNA está a “cauda poli-U” (com 5-24 Us) que é adicionada logo após a transcrição do gRNA (Blum and Simpson 1990; 
Aphasizhev et al. 2002).  Como a cauda poli-U está presente em todos os gRNAs e sua função não está ainda bem 
certa, esta parte do gRNA ainda é assunto de muitas pesquisas.  Uma de suas funções é a de se ligar com a seqüência 
do mRNA que está acima (5‘) do primeiro SE, aumentando a estabilidade do complexo e mantendo os dois fragmentos 
de mRNA durante o processo de edição (Blum and Simpson 1990; Seiwert et al. 1996; Leung and Koslowsky 1999; 
2001b; Koslowsky 2004; Yu and Koslowsky 2006; Reifur and Koslowsky 2008). 
 
MAQUINÁRIO PARA A EDIÇÃO (EDITOSSOMO) 
O maquinário que realiza as reações enzimáticas da edição é chamado de “editossomo” e é composto de, 
aproximadamente, 20 proteínas.  O editossomo sedimenta-se a 20 Svedberg (20S) em um gradiente de glicerol e tem 
várias nomenclaturas (Stuart et al. 2005; Panigrahi et al. 2006; Law et al. 2007; Carnes et al. 2008).  O editossomo já foi 
isolado de vários organismos por muitos laboratórios (Pollard et al. 1992; Rusche et al. 1997; Madison-Antenucci and 
Hajduk 2001; Aphasizhev et al. 2003; Panigrahi et al. 2007) e ocorre em três variedades: um editossomo para a 
inserção de Us, outro para a remoção e um terceiro para a edição somente quando o gRNA aparece em cis com o 
mRNA (Panigrahi et al. 2006; Panigrahi et al. 2007; Carnes et al. 2008).  Cada um dos três editossomos contém um 
grupo comum de proteínas (proteínas estruturais) e uma ou duas proteínas que os diferencia funcionalmente.   
 

 
Figura 1. Mecanismo da “Edição do mRNA”. Os eventos catalíticos para a inserção e a remoção de U(s) estão 
indicados. A âncora do gRNA pareia com o sítio de hibridização da âncora (retângulo listrado) no mRNA e forma um 
duplex. O primeiro sítio a ser editado (SE) localiza-se imediatamente 5’ do duplex. A hibridização pode ter Watson-Crick 
(linhas verticais) e G:U pares (linhas verticais interrompidas).  
 
Cada editossomo contém 3 atividades enzimáticas: 
1) Endonuclease.  Há uma endonuclease que corta o mRNA em sites de remoção, outra que corta o mRNA em sites de 
inserção e outra que corta o mRNA em sites de inserção quando gRNA está em cis com o mRNA (Carnes et al. 2005; 
Trotter et al. 2005; Panigrahi et al. 2006; Carnes et al. 2008).  
 
2) TUTase e exoUase. Para a inserção de U(s) há a Transferase de Uridina Terminal (TUTase) e para a remoção de 
U(s) há a exoribonuclease especifica para U(s) (exoUase) (Aphasizhev et al. 2003; Ernst et al. 2003; Schnaufer et al. 
2003; Worthey et al. 2003; Brecht et al. 2005; Kang et al. 2005). 
 
3) Ligase. Existe uma ligase para a união do mRNA em sítios de remoção e outra que dá preferência para a união em 
sítios de inserção (Rusche et al. 1997; Huang et al. 2001; McManus et al. 2001; Rusche et al. 2001; Schnaufer et al. 
2001; Cruz-Reyes et al. 2002; Schnaufer et al. 2003). 
 

Trabalhos exaustivos têm sido conduzidos para desvendar os componentes dos editossomos, a função que cada 
um dos componentes tem, e a organização de cada componente dentro do complexo. No entanto, ainda são 
desconhecidas a stoiquiometria relativa das proteínas no complexo, a organização estrutural e a maneira pela qual 
maquinário como um todo funciona durante o processo de editoração. 
 
Mecanismo da edição do RNA em tripanosomatideos 
Um grande passo para o melhor entendimento do processo de edição foi o desenvolvimento de um ensaio de edição 
completa in vitro.  Este ensaio utiliza extrato de mitocôndria ou o editossomo purificado bioquimicamente, o mRNA 
marcado com radioatividade e o gRNA complementar.  Neste ensaio é possível analisar todos os passos (reações) da 
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edição, o corte endonucleolítico do mRNA, a inserção ou a remoção de Us e o ligamento dos dois fragmentos do mRNA 
(Seiwert and Stuart 1994; Kable et al. 1996). 
 A edição ocorre em cadeia e começa com um corte no mRNA (no primeiro SE) pela endonuclease (Figura 1).  
Este corte é guiado pelo gRNA e gera um fragmento 5‘ com um grupo hidroxila na ponta 3‘ e um fragmento 3‘ com um 
grupo fosfato na ponta 5‘.  Logo após o corte, a enzima TUTase insere U(s), que existem livres na matriz da mitocôndria 
em forma the UTP, ou a exoUase remove U(s) da ponta 3‘ do fragmento 5‘.  O último passo é conduzido pela ligase, 
que une os dois fragmentos do mRNA e finaliza um ciclo completo de edição no SE (Seiwert and Stuart 1994; Byrne et 
al. 1996; Cruz-Reyes and Sollner-Webb 1996; Kable et al. 1996; Seiwert et al. 1996; Simpson 2001; Simpson et al. 
2003; Koslowsky 2004; Kang et al. 2005; Stuart et al. 2005; Carnes and Stuart 2007).  Após a edição deste primeiro SE, 
o editossomo procede pelos próximos ~30 sítios de edição (no sentido 3’ à 5’) que são guiados pelo mesmo gRNA.  
Com a edição progressiva dos vários sítios, vão se criando novos pares de bases entre o mRNA e o gRNA, incluindo 
pareamentos canônicos e não-canônicos (G:U).  O resultado envolve um completo pareamento do gRNA com o mRNA 
que são separados com o auxílio de uma helicase (Missel et al. 1997).  O mesmo gRNA pode ser reciclado, enquanto 
que o mRNA recebe outro gRNA para a edição do próximo bloco ou entra no processo de translação (Missel et al. 
1999).  Neste caso, um único mRNA necessita de vários gRNAs para ser completamente editado. 

 Considerando que este processo de edição foi descoberto há aproximadamente 20 anos, houve um avanço 
rápido nas pesquisas para desvendar os componentes do editossomo e as reações enzimáticas que realizam o 
processo.  No entanto, há muitas perguntas que precisam ser respondidas: Como é que os 1200 gRNAs fazem para 
hibridizar eficientemente com os mRNAs? Como é que o editossomo reconhece as centenas de pares de  
mRNA/gRNAs?  Como é que tudo é controlado para permitir o desenvolvimento diferenciado do parasita pelos dois 
hospedeiros?  Assim que as perguntas acima forem sendo respondidas, portas serão abertas para o desenvolvimento 
de novas drogas para o tratamento dos tripanosomatideos, uma vez que este processo de edição não existe nos 
mamíferos.  

O laboratório da Dra. Koslowsky tem interesse em desvendar o mistério sobre como as centenas de 
mRNA/gRNAs sao formados e a maneira pela qual todos eles são reconhecidos por apenas 3 editossomos.  Uma 
hipótese é a de que todos os pares de mRNA/gRNAs devem formar uma estrutura em comun que funciona como alvo 
para ser reconhecido pelo editossomo.  Para testar esta hipótese, Leung and Koslowsky (1999) utilizaram 3 pares de 
mRNA/gRNAs de T. brucei e observaram as estruturas secundárias previstas por um programa de computador.  Nesta 
tentativa, o programa não conseguiu detectar uma estrutura em comun entre os pares.  Proseguindo com a mesma 
idéia, Leung and Koslowsky fizeram um cross-link da parte 3‘ dos três gRNAs com os respectivos mRNAs.  Os sites 
mapeados dos cross-links foram inseridos no mesmo programa de computador utilizado anteriormente e com isso o 
programa conseguiu definir uma estrutura em comum, composta de três hélices.  Este experimento inicial foi o marco 
que levou ao desenvolvimento de muitos outros experimentos para a descoberta da estrutura secundária em solução de 
um par de mRNA/gRNA.  Leung e Koslowsky (2001a) e Yu e Koslowsky (2006) provaram que o mRNA CYb quando 
hibridizado com o gRNA gCYb-558 forma as 3 hélices propostas anteriormente (Figura 2).  Mas interessantemente, 
mesmo após a edição dos 3 primeiros SEs do CYb, as 3 hélices foram conservadas, reforçando a importância de tais 
estruturas.  Em seguida, a estrutura de outro par, o mRNA A6 hibrizado com o gA6-14, foi determinada em solução.  O 
A6 foi escolhido porque ele difere em muitas características do CYb. O A6 é editado constantemente e extensivamente, 
dobrando de tamanho com a edição.  Já o CYb é editado somente próximo a sua parte 5‘ onde apenas 34 inserções são 
efetuadas somente na fase procíclica do parasito.  Reifur e Koslowsky (2008) descobriram que A6/gA6-14 também 
forma as 3 hélices observadas com o par CYb (Figura 2).  Assim como com CYb/gCYb-558, as 3 hélices foram 
mantidas após a edição do mRNA pelos 3 primeiros sítios, confirmando a hipótese de que pares distintos de 
mRNA/gRNA podem formar estruturas comuns.   

 
Figura 2.  Dois pares diferentes de mRNA/gRNAs formam uma estrutura comum composta de três hélices.  A estrutura 
secondária para o CYbU/gCYb-558 e para o A6U/gA6-14 foi determinada usando ensaios de cross-linking e enzymas 
para a digestão de RNA. O U após o nome do mRNA indica que o mRNA está na forma “unedited” (não-editado).   
 

A importância destes estudos é a de que estas estruturas em comun entre os pares de mRNA/gRNA podem ser 
alvos importantes para o reconhecimento dos editossomos.  O desenvolvimento de uma droga que reconheça esta 
estrutura de 3 hélices teria um efeito danificador potente nos tripanosomatideos, pois inibiria a edição dos mRNAs, tanto 
na fase procíclica quanto na fase sangüínea.  
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ABSTRACT 
Sarcocystis neurona is an important protozoal pathogen because it causes a serious neurological disease known as 
equine protozoal myeloencephalitis (EPM). When the parasite gains access to a horse's spinal cord, gait abnormalities 
develop as one or more limbs become weak (paresis) and movement becomes incoordinated (ataxia). If the parasite enters 
the brain, affected horses may develop a head tilt, lip or ear droop or they may have difficulty swallowing.  More serious 
signs can include severe weakness leading to recumbency, seizures and even death. Subtle gait deficits in athletic horses 
are not only frustrating to their owners; they are equally frustrating diagnostic challenges to equine veterinarians. When a 
definite diagnosis remains elusive, equine protozoal myeloencephalitis (EPM) usually gets added to the list of possible 
causes. Even today, a definitive antemortem diagnosis of EPM is difficult.   
Key- words: Sarcocystis neurona, lifecycle, Intermediate hosts, Molecular phylogeny 
 
INTRODUCTION 

As early as 1964, pathologists were aware of central nervous system protozoal lesions associated with 
neurological disease in horses (MacKay, 1997). Fifty two cases of disease due to protozoal myeloencephalitis were first 
described as a neurological syndrome in horses in the US in 1970 (Rooney et al., 1970). In 1975, Macruz and colleagues 
reported the presence of Toxoplasma gondii in CNS lesions of horses in Brazil (Macruz et al., 1975). All of the early 
reports from the USA and Brazil presumed the organism to be T. gondii. In later reports, Sarcocystis was identified as the 
cause for EPM in horses in the USA (Simpson and Mayhew, 1980) and ataxia due to S. neurona was reported in horses 
in Brazil (Masri et al., 1992). In 1991, S. neurona was first fully described when it was cultured from the spinal cord of a 
horse with neurological disease (Davis et al., 1991a; Davis et al., 1991b; Dubey et al., 1991). Here, only asexual stages 
of this parasite were detected within the cytoplasm of neuronal cells and leukocytes in the brain and spinal cord. Davis 
and colleagues cultured the organism in bovine monocytes and described rosettes with a radial pattern, the lack of a 
parasitophorous vacuole and division by endopolygeny. Now it is clear that S. neurona infection is common; antibody 
seroprevalence studies in horses have shown infection rates of 45% in Oregon horses (Blythe et al., 1997), 45% in 
Pennsylvania horses (Bentz et al., 1997), 55% in Ohio horses (Saville et al., 1997) and 60% in Michigan horses 
(Rossano et al., 2001). Two separate S. neurona antibody seroprevalence studies in Brazilian horses showed infection 
rates of 36% and 69.6% demonstrating that this parasite is widespread here as well (Dubey et al., 1999a; Hoane et al., 
2006). In the 1990s and thereafter, efforts were intensified to discover the lifecycle and pathogenesis and to acquire 
isolates and understand the strain specific differences between them with an aim toward successful treatment and 
prevention of EPM. 
 
Summary of Findings  
Life cycle 

North American opossums (Didelphis virginiana) serve as the definitive host for at least 3 species of Sarcocystis 
including S. neurona, Sarcocystis falcatula, and Sarcocystis speeri. Several prevalence studies have demonstrated 
widespread S. neurona infection of opossums in North America (Dubey et al., 2001a; Elsheikha et al., 2004c; Rickard et 
al., 2001). In 2001, S. neurona was isolated from two of eight South American opossums (Didelphis albiventris) 
suggesting an equally widespread distribution here as well. In nature, S. neurona cycles between opossums and a 
variety of intermediate hosts including cats (Butcher et al., 2002; Dubey et al., 2000; Rossano, 2002), raccoons (Dubey 
et al., 2001b), armadillos (Cheadle et al., 2001a), skunks (Cheadle et al., 2001b), seals (Lapointe et al., 2003; Miller et 
al., 2001), and sea otters (Dubey et al., 2003; Dubey et al., 2001c; Rosonke et al., 1999). Horses acquire S. neurona by 
ingestion of the mature sexual stage (sporocysts) in feces of opossums in contaminated feed (Fenger et al., 1997; 
Fenger et al., 1995). In active infections, asexual merozoites multiply within neurons of the central nervous system 
causing cell damage and inflammatory lesions (Hamir et al., 1993). Thus, many investigators have contributed to solving 
the lifecycle of S. neurona. The following discussion will focus on recent findings from the Comparative Enteric Diseases 
Laboratory (Mansfield Lab) into the role of horses and Brown-headed Cowbirds in the lifecycle of S. neurona.   

There is now strong evidence that horses can act as intermediate hosts for S. neurona (Mullaney et al., 2005). 
In intermediate hosts, sporocysts initiate asexual development (schizonts and subsequently sarcocysts) and transmit the 
parasite to opossums during predation. Opossums shed sporocysts in feces that can be ingested by true intermediate 
hosts (cats, raccoons, skunks and armadillos). Horses also acquire the parasite by ingestion of feed or water 
contaminated by opossum feces. Until recently, horses were classified as aberrant intermediate hosts because the 
terminal asexual sarcocyst stage that is required for transmission to the definitive host had not been found in their tissues 
despite extensive efforts to search for them (Dubey, 2001). Recently, we demonstrated S. neurona schizonts in the brain 
and spinal cord and mature S. neurona sarcocysts in the tongue and skeletal muscle of a 4-month-old filly with 
neurological disease consistent with EPM (Mullaney et al., 2005).  Both the mature schizonts in the brain and spinal cord 
and the mature sarcocysts in the tongue had genetic and morphological characteristics of S. neurona. Also, the 
histological and electron microscopic morphology of the schizonts and sarcocysts were identical to published features of 
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S. neurona (Stanek et al., 2002).  DNA from schizonts and sarcocysts of this horse produced Sarcocystis specific PCR 
products and Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) analysis of these PCR products showed banding 
patterns characteristic for S. neurona. DNA from schizonts and sarcocysts from this horse produced Sarcocystis specific 
334bp PCR products (Mullaney et al., 2005). Restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis of these PCR 
products showed banding patterns characteristic of S. neurona. Sequencing, alignment and comparison of both schizont 
and sarcocyst DNA amplicons showed 100% identity. The finding of mature, intact S. neurona schizonts and sarcocysts 
in the tissues of this single horse was highly suggestive that horses have the potential to act as intermediate hosts. 
Further studies are needed to demonstrate Koch’s postulates with repeated transfer of S. neurona between opossums 
and horses and to understand why horses are more likely to have long term asexual replication and few sarcocysts.     

Sarcocystis neurona has now been isolated from a wide variety of animals that can act as intermediate hosts, 
many of which experience neurological disease. Based on the widespread distribution of the organism, we speculated 
that some intermediate hosts serve to spread the organism widely. Brown-headed Cowbirds have a large range that 
includes most of North America. They have undergone massive population explosions and range expansion as forests 
have been opened to make way for agricultural and suburban landscapes. Therefore, we tested the hypothesis that 
Brown-headed Cowbirds (Molothrus ater) harbor Sarcocystis neurona and act as intermediate hosts for this parasite and 
the following data was recently published (Mansfield et al., 2008). In summer 1999, we collected Brown-headed 
Cowbirds through a trapping program run by the Department of Natural Resources to determine infection rate with 
Sarcocystis spp. Seven of 381 (1.8%) birds had grossly visible sarcocysts in leg muscles with none in breast muscles. 
Histopathology revealed two classes of sarcocysts in leg muscles, thin-walled and thick-walled suggesting two species. 
Electron microscopy showed that thick-walled cysts had characteristics of S. falcatula while thin-walled cysts had 
characteristics of S. neurona. Thereafter, several experiments were conducted to confirm that Cowbirds had viable S. 
neurona that could be transmitted to an intermediate host and cause disease. We conducted a feeding study using 
specific-pathogen-free opossums that were fed Cowbird leg muscle that was enriched for muscle either with or without 
visible sarcocysts. All muscle fed opossums shed high numbers of sporocysts by 4 weeks after infection that were of two 
size classes (consistent with S. falcatula and S. neurona), while the control opossum fed Cowbird breast muscle was 
negative. When these sporocysts were excysted and introduced into equine dermal cell tissue culture, schizogony 
occurred, most merozoites survived and replicated long term and merozoites sampled from the cultures with long-term 
growth were indistinguishable from known S. neurona isolates. A Cowbird Sarcocystis isolate, Michigan Cowbird 1 
(MICB1), derived from thin-walled sarcocysts from Cowbirds that was passaged in SPF opossums and tissue culture 
went on to produce neurological disease in IFNγ knockout mice indistinguishable from that of the positive control 
inoculated with S. neurona. This, together with the knowledge that S. falcatula does not cause lesions in IFNγ knockout 
mice, showed that Cowbird leg muscles had a Sarcocystis that fulfills the first aim of Koch’s postulates to produce 
disease similar to S. neurona. Thereafter, we used two molecular assays to prove that both S. neurona and S. falcatula 
were present in cowbird leg muscles. PCR-RFLP of RAPD-derived DNA showed that fresh sporocysts from the opossum 
feeding trial had both Sarcocystis species. Using this assay the visible, thick-walled sarcocysts from cowbird leg muscle 
were positive for S. falcatula but not S. neurona and thin-walled sarcocysts typed as S. neurona. During the 1999 survey, 
DNA was extracted from leg muscles of 100 wild caught cowbirds and tested by PCR for an S. neurona specific 
sequence of the small subunit ribosomal RNA (SSU rRNA) gene. In control spiking experiments, this assay detected 
DNA from 10 S. neurona merozoites in 0.5 g of muscle. In the 1999 experiment, 23 of 79 (29.1%) individual cowbird leg 
muscle samples were positive by this S. neurona-specific PCR. In the second survey conducted in 2000, of 265 cowbird 
leg muscle samples tested 7% (18/265) had only thick-walled sarcocysts, 0.8% (2/265) had only thin-walled sarcocysts 
and 1.9% (5/265) had both. The other half of these leg muscles when tested by PCR-RFLP of RAPD-derived DNA and 
SSU rRNA PCR showed a good correlation with histopathological results and the two molecular typing methods 
concurred; 9.8% (26/265) of cowbirds had sarcocysts in muscle, 7.9% (21/265) had S. falcatula sarcocysts, 1.1% (3/265) 
had S. neurona sarcocysts, and 0.8% (2/265) had both. Thus, results from these studies showed that some cowbirds 
have S. neurona as well as S. falcatula and can act as intermediate hosts for both parasites. These results are consistent 
with the hypothesis that cowbirds are important vectors of S. neurona. 
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Molecular evolutionary relationships 
 
Understanding of the evolutionary relationships of S.neuroma was dependenton acquiring enough isolates to 

allow 
robust comparisons. My laboratory focused on achieving isolates from horses with EPM, opossums and natural 
intermediate hosts (Elsheikha et al., 2004a; Elsheikha et al., 2003; Elsheikha et al., 2004b; Mansfield et al., 2001; 
Murphy and Mansfield, 1999). Other investigators have also successfully isolated the organism from various hosts 
(Cheadle et al., 2001b; Dubey et al., 1996; Dubey and Lindsay, 1998; Dubey et al., 1999b; Dubey et al., 2000; Dubey et 
al., 1998; Granstrom, 1992; Lapointe et al., 1998; Marsh et al., 2001). However, once anti-infective treatments for EPM 
were in wide spread use, it became much more difficult to culture the organism from horses with neurological disease 
presumably because the number of organisms in the tissues was low. Therefore, early molecular evolutionary studies of 
S. neurona populations faced a challenge to acquire enough isolates to conduct robust analyses based on the predicted 
adequate sample size. Table 1 shows the isolates analyzed in one of the first molecular evolutionary studies where 
isolates were compared using polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) 
analyses using two published DNA markers (Elsheikha et al., 2005).  

The capacity of this organism to cause a wide spectrum of neurological signs in horses and the broad 
geographic distribution of observed cases in the Americas drive the need for sensitive, reliable and rapid typing methods 
to characterize strains.  Various molecular methods have been developed and used to diagnose EPM due to S. neurona, 
to identify S. neurona isolates and to determine the heterogeneity and evolutionary relatedness within this species and 
related Sarcocystis spp.  These methods included sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-
PAGE), immuno-fluorescent assay (IFA), slide agglutination test (SAT), SnSAG-specific ELISA, randomly amplified 
polymorphic DNA (RAPD), PCR-based restriction fragment length polymorphism (RFLP), amplified fragment length 
polymorphism (AFLP) fingerprinting, and sequence analysis of surface protein genes, ribosomal genes, microsatellite 
alleles and other molecular markers.  Also, the Apicomplexan expressed sequence tagged database ApiEST-DB is a 
significant new resource that will drive new drug discovery (Howe, 2001).  We have recently reviewed these molecular 
methods and evaluated them with respect to the need for inter-laboratory standardized molecular approaches that utilize 
well-characterized polymorphic, simple, independent, and stable genetic markers (Elsheikha and Mansfield, 2007).  All of 
these tools have the potential to provide in depth knowledge of the genetic population structure of S. neurona and new 
insights into the pathogenesis of EPM and S. neurona epidemiology, to provide genomic tools, to allow for correlation of 
particular genetic variants with clinical pathotypes and to ultimately improve treatment and prevention regimens. 

The ability to subtype S. neurona by molecular typing methods provides investigators with a powerful means to 
identify relationships between these organisms. Institution of these molecular techniques in epidemiological studies has 
enhanced surveillance and the potential to discriminate between S. neurona strains. This knowledge could also be used 
to enhance our knowledge of parasite transmission and flow in the environment, in wildlife hosts and from opossums to 
horses. At this time, a rapid and definitive typing result is most likely to be achieved using PCR and post-PCR 
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processing, including nucleotide sequencing, AFLP fingerprinting, or microsatellite markers. Currently, AFLP or 
microsatellite markers appear to function best for S. neurona intra-species identification during molecular epidemiological 
studies (Asmundsson and Rosenthal, 2006; Elsheikha et al., 2006); microsatellite markers are documented to distinguish 
S. neurona at the interspecific level as well (Asmundsson and Rosenthal, 2006). In general, microsatellite markers 
provide fairly comprehensive genomic coverage, are amenable to automation, have locus identity, and are multi-allelic. 
Determination of the primary sequence of variable numbers of tandem repeats is used for epidemiological identification 
purposes, and possibly for analysis of gene function. However, repeat variability may affect the coding potential if the 
repetitive element is located in an exon. For S. neurona, 12 markers are already available; more would make the method 
more robust. AFLP analysis is also a highly robust approach for classification of S. neurona based on phylogenetic 
relationships since primer pairs target diverse segments of the genome (Elsheikha et al., 2006). Another advantage of 
sequencing or AFLP over other molecular methods is that sequence or fingerprint data obtained by one laboratory could 
easily be added to by another. Both AFLP and microsatellite marker methods have been made more feasible by the 
introduction of cheaper, more rapid, automated technology. The discriminatory power of these approaches is high and 
both methods can be used to evaluate the genetic heterogeneity within S. neurona strains and to screen large numbers 
of strains. However, the cost for both methods is high and this issue may moderate their use. DNA sequence analysis of 
multiple gene loci could be used as a suitable alternative method. Although PCR-RFLP can be done easily and the 
reproducibility of the method is acceptable, this technique shows a relatively poor typing ability for S. neurona. Since it is 
not an alternative to sequencing, this procedure is useful mainly as a secondary method in combination with sequence 
analyses (Elsheikha et al., 2005; Rosenthal et al., 2001). We developed an AFLP-based procedure suitable for the inter- 
and intraspecies differentiation of S. neurona species of equine clinical case and feral animal origin (Elsheikha et al., 
2006). The high discriminatory power of this method confirmed its suitability as an effective typing method for 
epidemiological studies to examine S. neurona isolates. Based on presence/absence of amplified AFLP fragments and 
pairwise similarity values, all the S. neurona strains tested were clustered in one monophyletic group (Fig.2) (Elsheikha 
et al., 2006). AFLP revealed significant intraspecific genetic variations and S. neurona appeared as a highly variable 
species (Elsheikha et al., 2006). Furthermore, linkage disequilibrium analysis and analysis of the genetic 
differences/similarities between S. neurona strains supported the conclusion that S. neurona has an intermediate model 
of population structure (i.e., a population genetic structure that shares the characteristics of both clonal and panmictic 
population structure) and that this small population of S. neurona strains in a limited geographic area of Michigan cannot 
be considered to comprise either a single super-species or multiple sub-species. At the specific level, the genetic 
relationships inferred from AFLP data were in partial agreement with SUrRNA and SAG1 gene sequence data where S. 
neurona strains were found to be closer to each other and seemed to originate from a common monophyletic origin. 
However, the variability that was observed among S. neurona populations based on AFLP analysis suggests that the 
‘species’ S. neurona is a composite group including sub-lineages. 
 
CONCLUSIONS 

EPM continues to be a serious problem in horses in the US and continues to be a heavy economic burden on 
the equine industry and on the life expectancy and performance of horses.  Current infection prevention and control 
programs have led to some improvements in the management and control of this infection.  However, molecular 
epidemiology on EPM faces continuing challenges and further progress in prevention regimens against S. neurona 
infections demands further development of new approaches described here.  Given the genetic diversity of S. neurona, 
the wide host range and the wide-spectrum of clinical manifestations of EPM, genotyping of S. neurona can contribute 
valuable data for correlating S. neurona genotypes with particular clinical pathotypes of EPM.  Such data will have 
important implications for the clinical and laboratory diagnosis of EPM as well as for epidemiology, vaccine development, 
and studies on evolution of this parasite.  
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NOVOS DESAFIOS PARA O CONTROLE DA NEOSPOROSE 

 

LUÍS F. PITA GONDIM30  

 
RESUMO 

Neosporose é uma enfermidade causada pelo protozoário coccídio Neospora caninum, o qual induz o 
abortamento em bovinos e causa alterações neuromusculares em mamíferos domésticos e silvestres. No presente 
manuscrito são discutidos alguns aspectos relacionados às dificuldades para o controle da neosporose, as quais 
incluem a descoberta de outros hospedeiros do parasito, a identificação de N. caninum em aves, falhas potenciais nos 
testes diagnósticos, novas possíveis vias de transmissão do parasito,  além da ausência de vacinas eficientes para a 
neosporose.   
 
ABSTRACT 

Neosporosis is a disease caused by the coccidian protozoan Neospora caninum, which induces abortion in cattle 
and causes neuromuscular abnormalities in domestic and wild mammals. Some aspects related to the control of 
neosporosis are discussed in the current manuscript, which include the discovery of other hosts of the parasite, the 
identification of N. caninum in birds, potential problems in the diagnostic methods, new possible ways of transmission, 
besides the lack of efficient vaccines against neosporosis.   
 
INTRODUÇÃO 

A neosporose é uma doença mundialmente conhecida por induzir abortamentos em bovinos, além de acometer 
outras espécies animais domésticas e silvestres (DUBEY et al., 2007; GONDIM, 2006). Neospora caninum é o principal 
agente causador da enfermidade, o qual é um protozoário coccídio formador de cisto. Neospora sp, isolado de um 
equino em 1996, foi classificado como N. hughesi e tem sido relatado somente em equinos, contudo N. caninum 
também infecta equinos (MARSH et al., 1998; PITEL et al., 2003). 

De forma semelhante a outros parasitos formadores de cistos, N. caninum possui em seu ciclo de vida um 
estágio resistente (oocisto contendo esporozoítos), excretado nas fezes dos hospedeiros definitivos, um estágio de 
multiplicação lenta com encistamento tecidual (bradizoíto), presente nos tecidos de animais infectados, e um estágio de 
multiplicação rápida (taquizoíto), que é o principal responsável pelas lesões teciduais em animais enfermos (BUXTON et 
al., 2002).  

Para o controle da neosporose é fundamental o conhecimento do ciclo de vida do parasito, o uso de técnicas 
diagnósticas eficientes para a identificação de animais infectados e o emprego de vacinas eficientes para a prevenção 
de abortamentos nos animais ou bloqueio da eliminação de oocistos pelos hospedeiros definitivos (DUBEY et al., 2007; 
GONDIM et al., 2005). 

Nos últimos dez anos, novos obstáculos para o controle da neosporose tornaram-se conhecidos, o que inclui a 
descoberta de novos hospedeiros de N. caninum (GONDIM, 2006), a possibilidade de outras vias de transmissão do 
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parasito (ORTEGA-MORA et al., 2003) e dificuldades no diagnóstico preciso da infecção (GONDIM et al., 2008, no 
prelo). Além disso, apesar dos avanços imunobioquímicos no estudo de N. caninum, ainda não foi elaborada uma 
vacina eficiente para a prevenção da doença (DUBEY et al., 2007). 

  
NOVOS HOSPEDEIROS SILVESTRES 

O espectro de hospedeiros de N. caninum na fauna silvestre tem aumentado significativamente, o que dificulta o 
controle da transmissão do parasito para animais domésticos como bovinos e cães, uma vez que algumas espécies de 
animais silvestres cohabitam com animais domésticos (GONDIM et al., 2004).  

Evidência sorológica ou confirmação da infecção por N. caninum por meio de testes moleculares ou 
imunoistoquímicos, têm possibilitado a identificação de diversos hospedeiros intermediários do parasito, a exemplo de 
cervídeos, camelídeos, mustelídeos, canídeos, entre outros (GONDIM, 2006). Recentemente, infecção natural por N. 
caninum foi confirmada em ratos e camundongos, animais de distribuição cosmopolita e habitantes de ambientes 
urbanos e rurais (FERROGLIO et al., 2007; HUANG et al., 2004; JENKINS et al., 2007). Ainda é desconhecida a 
eficiência de transmissão do parasito de roedores naturalmente infectados para outras espécies animais, porém sabe-se 
que ratos e camundongos são consumidos por diferentes espécies de carnívoros, incluindo canídeos, o que 
provavelmente contribui para a disseminação do parasito. 
 
DETECÇÃO DE N. CANINUM EM AVES 

Até o ano de 2007, somente mamíferos haviam sido identificados como hospedeiros naturais de N. caninum. 
Recentemente o parasito foi detectado em galinhas, o que confere uma distribuição ainda mais ampla do protozoário e 
representa, provavelmente, grande importância epidemiológica, uma vez que galinhas são consumidas no mundo inteiro 
por diversas espécies animais (COSTA et al., 2008). Foi demonstrada a excreção de oocistos por cães que consumiram 
ovos de galinha embrionados infectados experimentalmente com N. caninum, o que é sugestivo que galinhas devem 
participar na transmissão do parasito (FURUTA et al., 2007).  É provável que outras espécies de aves possam se 
infectar com o parasito e participar na disseminação da doença. 
 
POSSÍVEIS FALHAS NOS TESTES DIAGNÓSTICOS 

São inúmeros os estudos epidemiológicos de infecção por N. caninum realizados por meio de testes sorológicos 
(HEMPHILL & GOTTSTEIN, 2000). Contudo, suspeita-se que a identificação de animais soropositivos para N. caninum 
pode ser prejudicada devido a reatividade cruzada com outros protozoários Toxoplasmatíneos, principalmente N. 
hughesi e Hammondia heydorni (GONDIM et al., 2008, no prelo). 

Não há teste sorológico disponível, até o momento, capaz de discriminar anticorpos anti-N. caninum de 
anticorpos anti-N. hughesi. É desconhecido o potencial de N. hughesi de infectar outras espécies animais, portanto, os 
inquéritos sorológicos realizados para a detecção de anticorpos anti-N. caninum podem, em parte, corresponder a 
infecções por N. hughesi (GONDIM et al., 2008, no prelo). 

Problema semelhante ao descrito no parágrafo acima é especulado ocorrer com Hammondia heydorni, parasito 
filogeneticamente bastante próximo a N. caninum, que nunca foi isolado e propagado in vitro (SLAPETA et al., 2002). 
Por conta disso, não existe teste sorológico para a detecção de anticorpos anti-H. heydorni. Devido a proximidade 
filogenética entre H. heydorni e N. caninum, é possível que esses parasitos tenham um certo número de antígenos 
comuns, o que pode causar reatividade cruzada nos testes diagnósticos. 

 Portanto, sabendo-se que os testes sorológicos são utilizados freqüentemente para a identificação de animais 
infectados ou expostos ao parasito, deve-se levar em consideração que tais testes podem estar falhando em detectar 
animais expostos a N. caninum.     

                    
OUTRAS VIAS POTENCIAIS DE TRANSMISSÃO DO PARASITO 

A transmissão de N. caninum ocorre pelas vias vertical (transplacentária) e horizontal. A via vertical é comum em 
bovinos e tem sido observada em diferentes espécies animais. A transmissão horizontal se dá pela ingestão de oocistos 
do parasito ou pela ingestão de tecido animal infectado (TREES &WILLIAMS, 2005).  

A transmissão do parasito por meio de sêmen ou colostro contaminados têm sido investigada. Foi observado 
DNA do parasito em sêmen de búfalos soropositivos para N. caninum (ORTEGA-MORA et al., 2003). Em outro estudo, 
sêmen bovino contaminado experimentalmente com taquizoítos de N. caninum induziu infecção em vacas que foram 
inseminadas (SERRANO-MARTINEZ et al., 2007). Diante da comprovação de que o parasito pode estar presente no 
sêmen de bovinos naturalmente infectados, deve-se investigar o potencial do sêmen transmissão de N. caninum. 
Recentemente, N. caninum foi confirmado em colostro de vacas soropositivas para o parasito, o que também deve ser  
investigado como uma nova via de transmissão do parasito (MOSKWA et al., 2007). 
 
AUSÊNCIA DE VACINAS EFICIENTES 

Grandes avanços foram obtidos na identificação e processamento de antígenos de N. caninum. Em alguns 
estudos, camundongos vacinados e desafiados com taquizoítos do parasito, tiveram uma resposta protetora significativa 
contra infecção transplacentária e abortamentos (HUANG et al., 2007; LIMA et al., 2007; LIU et al., 2007; LOPEZ-
GATIUS et al., 2007; SRINIVASAN et al., 2007; VEMULAPALLI et al., 2007; ZHANG et al., 2007; CHIN LEE et al., 2008; 
MULLER et al., 2008). Entretanto, as vacinas até então desenvolvidas para neosporose, não conferiram imunidade 
eficiente contra abortamentos em bovinos (ROMERO et al., 2004; INNES et al., 2007).  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos diferentes problemas apresentados, como expansão do espectro de hospedeiros de N. caninum, 
indução de reações cruzadas por protozoários afins, outras prováveis vias de transmissão do parasito e a falta de 
vacinas eficientes, torna-se ainda mais complexo o controle da neosporose.  

As medidas profiláticas sugeridas consistem na diminuição da exposição dos animais a possíveis fontes de 
infecção. Existe uma demanda crescente para que seja elaborada uma vacina eficiente a fim de previnir abortamentos 
em bovinos e/ou impedir a excreção de oocistos nos hospedeiros definitivos. 
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AVALIAÇÃO CLÍNICA E PARASITOLÓGICA DE CÃES NATURALMENTE INFECTADOS POR Leishmania infantum 
L. chagasi SUBMETIDOS A TRATAMENTO COM ANTIMONIATO DE MEGLUMINA. 
 

MARY MARCONDES-CURSO DE MED. VETERINÁRIA–UNESP–CAMPUS DE ARAÇATUBA 

 
A leishmaniose visceral, também conhecida como Calazar, é uma antropozoonose, causada por um protozoário 

pertencente à ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae e gênero Leishmania, sendo a Leishmania  chagasi 
(Cunha & Chagas, 1937) a espécie encontrada no Brasil (Genaro, 1993; Kontos e Koutinas, 1993; Ribeiro, 1997; Santa 
Rosa e Oliveira, 1997; Ciaramella e Corona, 2003). 

No ambiente doméstico, o cão é considerado o principal reservatório epidemiológico da doença, o que gera 
dificuldade no controle da mesma. O Calazar canino, do ponto de vista epidemiológico, é considerado mais importante 
que a doença humana, pois além de ser mais prevalente, a enzootia canina tem precedido a ocorrência de casos 
humanos, apresentando um grande contingente de animais infectados com parasitismo cutâneo, que servem como 
fonte de infecção para os insetos vetores (Santa Rosa e Oliveira, 1997; Brasil, 2003). A transmissão entre hospedeiros 
vertebrados ocorre através da picada de um flebotomíneo hematófago (Brasil, 2003). A Leishmania chagasi pode 
acometer praticamente todos os sistemas orgânicos, levando a uma grande variedade de sintomas inespecíficos no cão 
(Slappendel, 1988; Kontos e Koutinas, 1993; Ferrer, 1999; Noli, 1999; Blavier et al., 2001).  

A forma mais segura de diagnóstico de leishmaniose visceral é a observação direta de formas amastigotas do 
parasita em esfregaços de linfonodos, medula óssea, aspirado esplênico, biópsia hepática e esfregaços sangüíneos 
(Kontos e Koutinas, 1993; Ferrer, 1999). É o método mais simples e mais utilizado nas clínicas veterinárias, e a técnica, 
se realizada apropriadamente, é rápida e pouco traumática (Ferrer, 1999). A especificidade deste método é virtualmente 
100%, mas dependendo do tempo despendido procurando o parasita a sensibilidade passa a ser de no máximo 80% 
em cães sintomáticos e menor em cães assintomáticos (Slappendel e Ferrer, 1998). A sensibilidade deste método varia 
de acordo com alguns autores,  variando de 50 a 83% para amostras de medula óssea, de 30 a 85% para citologias de 
linfonodos (Ferrer, 1999; Koutinas et al., 2001) e de 71 a 91% quando ambos os tecidos estão combinados (Koutinas et 
al., 2001). O número de amastigotas detectado em aspirados varia consideravelmente sendo que poucos parasitas são 
evidenciados em casos avançados e em animais tratados (Kontos e Koutinas, 1993).  

Os principais medicamentos utilizados no tratamento da leishmaniose visceral são os antimoniatos 
pentavalentes, alopurinol, aminosidina e anfotericina B, empregados isoladamente ou em associação (Baneth e Shaw, 
2002). Os antimoniatos pentavalentes, especialmente o antimoniato de meglumina, são os medicamentos de escolha no 
tratamento da leishmaniose visceral humana, e têm sido utilizados como protocolo de tratamento para cães (Ribeiro, 
2001). O mecanismo de ação destes medicamentos ainda não é totalmente conhecido, mas sabe-se que atuam nas 
formas amastigotas do parasita, bloqueando seu metabolismo através da inibição de sua atividade glicolítica e da via 
oxidativa de ácidos graxos, sendo, desta forma, considerados leishmanicidas (Ribeiro, 2001; Brasil, 2003). Os 
antimoniatos pentavalentes proporcionam a redução dos sintomas e, em alguns casos, até a cura clínica dos cães 
(Alvar et al., 1994; Ginel et al., 1998; Denerolle e Bourdoiseau, 1999; Riera et al., 1999; Baneth e Shaw, 2002), 
entretanto, existem evidências de que não promovem a completa eliminação dos parasitas, possibilitando, dessa forma, 
que cães tratados permaneçam como reservatório para a doença (Alvar et al., 1994; Riera et al., 1999, Baneth e Shaw, 
2002).  

Com o objetivo de acompanhar animais infectados submetidos a tratamento, avaliar a eficácia do protocolo no 
tratamento da leishmaniose visceral canina, verificar a ocorrência de recidivas da doença e avaliar a presença de 
parasitas em cães portadores de leishmaniose visceral após a realização do tratamento, foram utilizados 14 cães 
naturalmente acometidos por leishmaniose visceral. O diagnóstico da doença foi realizado através da identificação de 
formas amastigotas de Leishmania sp. no exame citológico de punção biópsia aspirativa de linfonodo e de medula 
óssea, e confirmado através do teste imunoenzimático (ELISA). Durante todo o período experimental, os cães foram  
alimentados  com  ração  comercial  balanceada, receberam água ad libitum, utilizaram coleira antiparasitária à base de 
deltametrina (Scalibor - Intervet Production S.A.) e foram mantidos em um canil telado, a fim de evitar riscos de 
contaminação de outros animais ou humanos e também para evitar que os mesmos fossem reinfectados. 

Todos os animais foram submetidos a um tratamento com o antimoniato de meglumina (Glucantime - Aventis 
Pharma Ltda), na dose de 75 mg/kg a cada 12 horas, por via subcutânea, durante 21 dias. Sete foram mantidos apenas 
com esse tratamento e sete receberam ainda alopurinol na dose de 10mg/kg, por via oral, a cada 12 horas, por 180 
dias. Foram realizadas punções biópsias aspirativas de linfonodos e de medula óssea para pesquisa do parasita em até 
sete momentos, quais foram: M1- antes do início do tratamento; M2- 30 dias; M3- 60 dias; M4- 90 dias; M5- 120 dias; 
M6- 150 dias e M7- 180 dias após o início do tratamento. Os animais foram acompanhados diariamente durante um 
período máximo de 180 dias para a verificação da ocorrência de recidivas e, após esse período, todos os cães foram 
submetidos à eutanásia com Pentobarbital sódico (Hypnol 3% -  Fontoveter – Itapira, SP), na dose de 15 mg/kg por via 
intravenosa, seguida de uma ampola de 10 ml de cloreto de potássio (Cloreto de potássio a 19,1% - Darrow – Rio de 
Janeiro, RJ), em cumprimento ao Decreto no. 51.838 do Ministério da Saúde do Brasil, de 14 de março de 1963, o qual 
estabelece que animais domésticos portadores de leishmaniose devem ser submetidos à eutanásia. O método 
empregado para a eutanásia seguiu as recomendações da Resolução nº. 714, de 20 de junho de 2002, do Conselho 
Federal de Medicina Veterinária, que dispõe sobre procedimentos e métodos de eutanásia em animais.  Após a 
eutanásia os animais foram necropsiados para a realização dos “imprints” e cultivo in vitro de fragmentos do baço e 
fígado.  
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A colheita de medula óssea foi realizada com agulha especial para biópsia aspirativa de medula óssea 
(Monoject), mediante punção na crista ilíaca dos animais e a punção biópsia aspirativa de linfonodos foi realizada com 
agulha 25x7mm e seringa de 10 ml acoplada a um citoaspirador de Valeri. Após o exame externo do cadáver, foi 
realizada a evisceração para a colheita de um fragmento de baço e fígado, os quais foram destinados à realização dos 
“imprints” e  do cultivo in vitro. As lâminas foram coradas com o corante hematológico rápido e observadas ao 
microscópio óptico em aumento de 100x, para a pesquisa de formas amastigotas do parasita no esfregaço. 

As amostras obtidas do baço e do fígado foram incubadas em meio RPMI-1640  (SIGMA) suplementado com 
10% de soro bovino fetal (v/v), antibióticos (100 IU / ml de penicilina e 100 µg / ml de streptomicina), hemina (0.01 g/l ), 
ácido fólico (0.02 g/l) e 2% de urina masculina humana, na temperatura de 26°C por 30 dias. As culturas foram 
observadas em microscópio óptico para a pesquisa de formas promastigotas do parasita, uma vez por semana durante 
30 dias. 

Todos os animais apresentaram remissão dos sintomas sendo que 60 dias após o início do tratamento todos os 
cães estavam assintomáticos. Dois animais, tratados apenas com antimoniato de meglumina voltararm a apresentar 
sintomas da doença a partir de 150 dias do início do tratamento. Durante todo o período de observação não foram 
visualizadas formas amastigotas do parasita em nenhum animal através das punções biópsias aspirativas de medula 
óssea e linfonodo, exceto ao término do experimento, quando foram evidenciadas formas amastigotas do parasita em 
quatro cães submetidos a tratamento apenas com antimoniato de meglumina. No entanto, por meio da realização de 
“imprints” e cultivo in vitro do baço e do fígado, realizados ao término do experimento, verificou-se a presença de 
parasitas em sete dos 14  cães, sendo cinco que receberam somente o antimoniato de meglumina e dois que 
receberam a associação dos dois medicamentos.  

Durante o período do experimento, apesar da maioria dos animais não apresentar sintomas, continuava 
albergando o parasita que, entretanto, não pode se evidenciado através dos exames parasitológicos durante os 
primeiros 150 dias. Portanto, a avaliação de punções biópsias aspirativas de linfonodo e medula óssea  não foi um 
método eficiente e seguro para confirmar cura parasitológica em cães submetidos a este protocolo terapêutico. Somente 
após 180 dias é que foi possível confirmar a condição de portador destes animais. Em três cães este tempo foi 
insuficiente e, somente com a  investigação de órgãos como fígado e baço é que foi possível a identificação do parasita. 
Estes dados discordam dos achados de Koutinas et al. (2001), os quais afirmaram que a sensibilidade do exame 
citológico de linfonodo e medula óssea associados varia de 71 a 91%. Por outro lado, confirmam os relatos de Kontos & 
Koutinas (1993) e Slappendel & Ferrer (1998), os quais relataram que o exame citológico apresenta baixa sensibilidade 
e que, em animais assintomáticos e submetidos a tratamentos, são identificados poucos parasitas. Não podemos 
afirmar que o agente foi definitivamente eliminado nos outros cães que não possuíam parasitas, ao término do 
experimento.  

Em função dos resultados obtidos nesse estudo foi possível concluir que o antimoniato de meglumina, associado 
ou não ao alopurinol, promove remissão dos sintomas mas não previne a ocorrência de recidivas da doença e que,  
apesar de assintomáticos, muitos animais tratados permanecem infectados, tornando o tratamento desaconselhado 
principalmente em áreas endêmicas, onde os cães tratados continuam sendo uma fonte de infecção da doença. 
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PRODUÇÃO DE IMUNÓGENOS DE Anaplasma marginale EM CÉLULAS IDE8 

 

MÚCIO FLÁVIO BARBOSA RIBEIRO - PROFESSOR DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA-ICB-UFMG 

 
As medidas de controle da anaplasmose bovina pouco modificaram nos últimos 60 anos. Elas  incluem o controle 

de artrópodes com acaricidas, a administração de antibióticos e o uso de vacinas (Kocan et al., 2000). O controle de 
artrópodes realizado com produtos químicos não tem sido eficiente e previne parcialmente, já que os mecanismos  de 
transmissão da anaplasmose não estão totalmente esclarecidos. A quimioprofilaxia é largamente empregada, entretanto 
é uma prática de alto custo, e ainda há o risco de se selecionar amostras bacterianas resistentes pelo uso intenso de 
antibióticos (Kocan et al., 2003). 

 A vacinação tem sido o método mais econômico e efetivo de controle da doença, sendo por isto a mais 
promissora. Vacinas para anaplasmose bovina utilizam antígenos vivos ou mortos.  

 O uso de vacinas vivas para anaplasma começou há aproximadamente 100 anos (Theiler, 1911) e até hoje 
vêm sendo utilizadas. A vacina é produzida em animais esplenectomizados, inoculados experimentalmente com 
amostras de A. marginale ou com A. centrale e o sangue é colhido durante a parasitemia, constituindo o antígeno. Os 
bovinos vacinados desenvolvem uma infecção persistente, não sendo necessária a revacinação (Ristic e Carson, 1977; 
Abdala et al., 1990; Wright, 1990; Tebele e Palmer, 1991). O uso de sangue de animais portadores de anaplasmose não 
é recomendado, devido ao desconhecimento do número de eritrócitos infectados além do risco de transmissão de 
patógenos como Babesia spp, tripanossomas, Brucella spp, Mycobacterium spp. e vírus como os da Diarréia Bovina a 
Vírus e Leucemia Bovina, dentre outros (Rogers et al., 1988; Rodríguez et al., 2000).  

 O A. centrale sendo uma espécie da riquetsia menos patogênica para bovinos do que o A. marginale, é 
utilizada em vários países como a Austrália, África do Sul, Israel, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Como os dois 
agentes compartilham epitopos imunodominantes espera-se que haja imunidade cruzada entre A. marginale e A. 
centrale (Shkap et al., 1991). Estudos têm demonstrado que a variação antigênica da proteína principal de superfície 
dois (MSP2) na infecção persistente com A. centrale ocorre de maneira similar ao descrito para A. marginale (Shkap et 
al., 2002a). Além disso, epitopos de células T CD4+ se conservam entre os dois agentes, contribuindo para a proteção 
cruzada que ocorre no caso de vacinas vivas com A. centrale (Shkap et al., 2002b). Apesar desta imunidade parcial 
observada com a inoculação de A. centrale, têm sido relatados  resultados contraditórios em trabalhos de campo ( 
Payne et al., 1990). 

Vacinas  com amostras de A.marginale atenuadas, através de passagens em carneiros ou cervos (Lignieres, 
1928; Kuttler e Zaugg, 1988) e através da irradiação (Edds et al., 1966; Ristic et al., 1968; Sharma e Bansal, 1986), 
obtiveram bons resultados. Entretanto, resultados  contraditórios foram obtidos na Austrália ( Ristic e e Carson 1977) e 
no Brasil (Ribeiro et al., 1980). Mais recentemente, Benavides et al. (2000) testaram na Colômbia uma vacina contendo 
A. marginale atenuado e constataram que alguns animais apresentaram redução significativa do volume globular. 
Concluíram que animais vacinados com amostra atenuada devem ser acompanhados para evitar perdas.  

Bock et al. (2003) isolaram, na Austrália, uma amostra de A. marginale que apresenta patogenicidade similar ou 
menor que A. centrale. Bezerros previamente expostos a esta amostra foram resistentes ao desafio com quatro isolados 
de campo. Essa amostra de patogenicidade reduzida foi capaz de proteger os animais de outros isolados. Os autores 
sugerem sua utilização como vacina.  

Já no Brasil, Ribeiro et al. (1997) isolaram uma amostra de A. marginale morfologicamente distinta por possuir 
um apêndice. Esta amostra tem demonstrado ser de baixa patogenicidade, pois o seu uso em inoculações 
experimentais de bezerros esplenectomizados proporciona altas parasitemias sem ocasionar óbito dos animais (Ribeiro, 
2005, comunicação pessoal). Por esta razão, essa amostra de A. marginale com apêndice possui potencial para uso em 
vacina.  

Vacinas inativadas de A.marginale, preparadas a partir de sangue de animais experimentalmente infectados, 
foram utilizadas na África e USA (Brock et al, 1965, McHurdy & Simpson, 1973). As células sangüíneas eram lavadas, 
lisadas, liofilizadas e reconstituídas com adjuvante oleoso. O maior empecilho desta vacina estava relacionado com a 
indução de isoanticorpos que podem desencadear a  isoeritrólise neonatal dos bezerros, após a ingestão de colostro de 
vacas com altos títulos de anticorpos, causando elevada mortalidade.  

Com avanços nas técnicas de purificação de antígenos com eliminação dos componentes das hemácias, as 
vacinas  inativadas surgem com potencial promissor e vários estudos têm demonstrado indução de boa proteção contra 
desafio homólogo e proteção parcial com desafios heterólogos (Henry et al. 1983, Hart et al. 1987, Palmer et al. 1988, 
Montenegro et al 1991). 

Devido a  produção destas vacinas, vivas ou inativadas, serem produzidas em bezerros experimentalmente 
inoculados, além de serem caras, apresentam riscos de contaminações por células animais e patógenos que 
comumente infectam estes animais (Kocan et al., 2001). 

Devido a estes fatores, a produção de antígenos de A. marginale em cultivo de células tem sido amplamente 
pesquisada na tentativa de se evitar os problemas associados com vacinas derivadas de eritrócitos. Esta vacina pode 
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ser mais facilmente padronizada, ser livre de eritrócitos bovinos e patógenos, além de não utilizar inoculação 
experimental em animais em sua produção (Kocan et al., 2003). 

O cultivo de células de carrapatos alcançou o estabelecimento da sua primeira linhagem 30 anos atrás (Varma et 
al., 1975) e, hoje, as linhagens estabelecidas são valiosas ferramentas, sendo utilizadas para a propagação de muitos 
patógenos. A produção de antígenos a partir de células cultivadas de carrapato quando comparada à infecção 
experimental de animais susceptíveis é mais simples e demanda, em geral, menor custo de manutenção. Atualmente 
alguns sistemas de cultivos de células de carrapatos já possibilitam o cultivo de antígenos, livres de membranas animais 
ou patógenos, para serem utilizados em testes de diagnóstico (Saliki et al., 1998; Rodgers et al., 1998) e no 
desenvolvimento de vacinas (Blouin et al., 1998; Kocan et al., 2001; de la Fuente et al., 2002b).  

Apesar de algumas desvantagens do sistema, como o custo de materiais e reagentes, o cultivo in vitro apresenta 
vantagens como o controle rigoroso do ambiente, a possibilidade de caracterização e homogeneização de amostras e 
questões éticas. Todas estas vantagens têm sido demonstradas em trabalhos desenvolvidos com as células IDE8 
(Munderloh et al., 1994), o que motiva novos estudos sobre a manutenção e a possibilidade de infecções da linhagem 
com amostras brasileiras de riquétsias. 

A IDE8 é uma linhagem contínua de células embrionárias originadas do carrapato Ixodes scapularis. 
Estabelecida em 1994, ela é mantida em meio L-15B (Leibovitz), com pH próximo de 7,2, suplementado com 5% de 
Soro Fetal Bovino (SFB), 10% de Caldo de Triptose Fosfatada (CTF) e 0,1% de Lipoproteína Bovina Concentrada 
(LBC). A temperatura de manutenção deve ser de 30oC (± 2oC) (Munderloh et al., 1994), o meio trocado semanalmente 
e as células aderidas se multiplicam dobrando a população em 3-5 dias, com densidade de aproximadamente 5x106 
celulas/ml (Munderloh et al., 1996). 

Um exemplo de sucesso de cultivo em células de carrapatos é a propagação do A. marginale em IDE8. O A. 
marginale se multiplica em hemácias de bovinos (Ristic e Watrach, 1963) e em vários tecidos do seu vetor (Kocan et al., 
1992a), o que sugere que as células de carrapatos são mais apropriadas para o cultivo in vitro deste agente (Munderloh 
et al., 1996). A escolha da IDE8 para o cultivo do A. marginale se baseia nas características primitivas e fagocitárias da 
linhagem e propensão do agente em infectar diferentes tipos de tecidos do seu vetor natural.  

A propagação do A. marginale in vitro, utilizando células IDE8,  tem apresentado perspectivas animadoras. 
Durante o desenvolvimento nas células IDE8, o A. marginale apresenta semelhança morfológica e similaridade no ciclo 
de desenvolvimento ao observado nas células epiteliais do intestino de carrapatos (Blouin e Kocan, 1998). 

As principais proteínas de superfície (MSPs) identificadas em A. marginale derivados de eritrócitos são 
preservados durante o cultivo em IDE8 (Barbet et al., 1999), indicando que esta metodologia pode ser potencial fonte de 
antígenos para estudos básicos e aplicados. A imunidade protetora em bovinos gerada pelo antígeno cultivado em 
células de carrapatos já foi confirmada, sendo similar à imunidade gerada por inoculação de A. marginale derivado de 
eritrócitos (Kocan et al., 2001; de la Fuente et al., 2002b). 

No Brasil, nosso grupo de pesquisa, com apoio financeiro da FAPEMIG (EDT 2198/03), implantou o cultivo de 
células IDE8 nos laboratórios UFMG (Bastos, 2005) e atualmente está cultivando várias amostras de A. marginale. O 
cultivo de amostras brasileiras abre a perspectiva de produção de vacina, viva ou inativada, que poderá ser utilizada em 
áreas de ocorrência de amostras altamente patogênicas. 
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RESUMO 

As doenças de veiculação hídrica, sobretudo aquelas causadas por protozoários intestinais, emergiram como um 
dos principais problemas de Saúde Pública nos últimos 25 anos. Nesta revisão, são abordados diferentes aspectos 
sobre a epidemiologia dos principais protozoários parasitas de transmissão hídrica (Cryptosporidium spp. e Giardia spp.) 
que por sua elevada persistência ambiental e resistência à cloração, apresentam grande dispersão no ambiente. A 
presença destes protozoários foi pesquisada em amostras ambientais diversas no Estado de São Paulo, incluindo 
águas superficiais brutas, esgotos e lodos de esgotos. A ocorrência de Cryptosporidium em moluscos bivalves também 
foi investigada. Tomados em conjunto, os resultados evidenciam que as espécies de Cryptosporidium e Giardia 
constituem uma preocupação constante para os sistemas produtores de água e indústria de alimentos no Brasil.  
Palavras-chave: Cryptosporidium spp.; Giardia spp.; epidemiologia; ambiente; água; esgoto. 

 
ABSTRACT 

The water-borne diseases, over all those caused by intestinal protozoa, had emerged as one of the main 
problems in Public Health, in the last 25 years. In this revision, are focused different aspects about epidemiology of the 
parasites protozoa of hidric transmission (Cryptosporidium spp., Giardia spp.,) that for its raised ambient persistence and 
clorination resistance, present a large ambient dispersion. The presence of these protozoa was searched in various 
environmental samples in the São Paulo state, including superficial raw water, sewage and sewage sludge. The 
occurrence of Cryptosporidium in bivalve mollusks was also investigated. Taken in conjunction, the results suggest that 
the species of Cryptosporidium and Giardia are a constant concern for water systems producers and the food industry in 
Brazil. 
Key-words: Cryptosporidium spp.; Giardia spp.; epidemiology; ambient; water; sewage. 
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As doenças de veiculação hídrica, sobretudo aquelas causadas pelos parasitos intestinais, emergiram como um 
dos principais problemas de Saúde Pública nos últimos 25 anos. Após 1980, os protozoários patogênicos 
Cryptosporidium spp. e Giardia spp. despontaram como os principais contaminantes associados à veiculação hídrica: no 
mínimo, 325 surtos epidêmicos associados aos  protozoários patogênicos e transmitidos pela água foram reportados, 
globalmente (KARANIS et al., 2007). As espécies de Giardia (n=132; 40,6%) e de Cryptosporidium (n= 165; 50,8%) 
causaram a maioria dos surtos.  

Vários fatores contribuem para a ampla dispersão dos cistos de Giardia e dos oocistos de Cryptosporidium no 
ambiente: as formas de resistência destes protozoários são capazes de sobreviver aos processos de cloração da água, 
apresentam acentuada persistência às condições de estresse ambiental e são eliminadas em grande número pelos 
hospedeiros infectados, por exemplo, um único bezerro infectado pode eliminar cerca de 1 bilhão a 10 bilhões de 
oocistos nas fezes durante uma semana (FAYER et al., 2004); a ingestão de poucos cistos e oocistos pode causar 
infecção (para Cryptosporidium, a dose média infectante é de  9 a 1042 oocistos, dependendo da cepa do protozoário) 
(FAYER et al., 2000).  

A ocorrência de Cryptosporidium spp. e de Giardia spp. foi investigada no Rio Atibaia que recebe um grande 
aporte de efluentes domésticos, industriais e agrícolas, sendo o principal manancial que abastece a cidade de 
Campinas. Para a análise parasitológica, dois pontos de coleta de água foram selecionados: à montante (A1) e à 
jusante (A2) do desaguamento do Ribeirão Pinheiros. No ponto A1, cistos de Giardia foram detectados em 52,0% das 
amostras (concentração = 25,12 cistos/L) enquanto no ponto A2, a positividade foi de 76,0% (64,16 cistos/L). Oocistos 
de Cryptosporidium foram detectados somente no ponto A2, em 0,04% das amostras (0,8 cistos/L). A técnica de 
filtração em membranas apresentou uma eficiência de recuperação de 72,2% para cistos de Giardia e de 65,1% para 
oocistos de Cryptosporidium (OLIVEIRA, 2005). 

A eficiência de remoção de protozoários pelo processo de lodo ativado foi investigada durante 2 anos na Estação 
de Tratamento de Esgoto Samambaia, também no município de Campinas, SP. Esta estação recebe esgoto doméstico, 
atendendo a uma população de 40.000 pessoas, com fluxo de 98 litros/minuto. No afluente, cistos de Giardia foram 
detectados em 90,5% das amostras analisadas (concentração média: 1,0 x 105 cistos/L) e Cryptosporidium, apenas em 
6,4% delas (concentração média: 6,0 x 104  oocistos/L). No efluente, cistos estiveram presentes em 96,2% das 
amostras, em menores concentrações (1,0 x 10 3  cistos/L) e, oocistos de Cryptosporidium não foram detectados nestas 
amostras. A eficiência de remoção de Giardia foi de 98,9% (CANTUSIO NETO  et al., 2006). Neste estudo, também 
avaliou-se a eficiência do tratamento terciário para inativação de Giardia spp. mediante o teste de infectividade animal. 
Para tanto, amostras do efluente, tratado com luz UV (25-30 mJ/cm2; fluxo de 7L/min.), contendo ao redor de 14 
cistos/L, foram inoculadas oralmente em camundongos  BALB/c nude , após sanitização com antibióticos. Os animais 
foram mantidos em isoladores e tiveram suas fezes coletadas diariamente para a pesquisa de cistos. Após o  15° dia de 
infecção, todos os animais foram necropsiados e realizada a histologia do trato intestinal com a finalidade de detectar a 
presença de trofozoítos. A inoculação intragástrica dos cistos de Giardia em camundongos da linhagem BALB/c resultou 
na liberação de cistos nas fezes de 6 animais, durante o 5° ao 15° dia após inoculação. Em um dos animais, que 
recebeu como inóculo alíquota do efluente tratado com luz UV, foi possível observar a presença de trofozoítos de 
Giardia spp. nos esfregaços intestinais evidenciando desta forma o estabelecimento de infecção patente pelo 
protozoário. É preciso ressaltar que a inativação de cistos de Giardia spp. mediante a desinfecção por luz UV em 
esgotos ainda é um aspecto pouco estudado e que, no caso deste estudo, este foi conduzido em escala real e portanto, 
sujeito às variações das condições operacionais da ETE (CANTUSIO NETO et al., 2006).   

Uma das principais desvantagens do tratamento de esgoto pelo processo de lodo ativado é o volume gerado de 
resíduos.  Este processo baseia-se na oxidação da matéria orgânica, por bactérias aeróbias em tanques de aeração. 
Parte do lodo decantado nos decantadores retorna ao tanque de aeração como forma de reativação da população de 
bactérias, o restante constitui o lodo de esgoto, principal resíduo do tratamento. A disposição final deste resíduo é um 
problema ambiental grave uma vez que a incineração gera gases poluentes; a alternativa mais viável é o uso na 
fertilização de solos, devido à riqueza de nutrientes; porém, há risco em Saúde Pública, pois a presença de cistos de 
Giardia spp. já foi detectada em amostras de lodo de esgoto dispostas em leiras, mesmo após 90 dias de exposição à 
luz solar (BONATTI, 2007), empregando-se o método de centrífugo-concentração seguida de clarificação com éter 
(SANTOS et al., 2004). 

A influência da carga superficial dos oocistos na adesão destes às partículas e a hidrofobicidade dos cistos de 
Giardia são fatores que interferem nas taxas de recuperação dos protozoários quando são processadas amostras 
complexas como lodo de esgoto. 

A pesquisa de ovos de helmintos nas amostras de lodo de esgoto revelou a presença de ovos de Toxocara sp., 
de Ascaris lumbricoides e de Trichuris trichiura,  em 3 das 4 leiras pesquisadas sendo que parte destes ovos estavam 
viáveis, como demonstrado pela incubação com o corante fluorogênico Azul Trypan (BONATTI, 2007). 

As áreas costeiras no Brasil estão cada vez mais sujeitas aos impactos antrópicos, como a elevada 
concentração de esgotos domésticos lançados in natura diretamente nos mares ou rios, sendo que mais da metade dos 
domicílios brasileiros (51,5%) não dispõe de coleta e tramento de esgoto (FVG, 2007). Os moluscos bivalves habitam 
ecossistemas aquáticos, sejam eles marinhos ou de água doce, refletindo diretamente as condições do ambiente em 
que vivem. Devido à contaminação de seu habitat natural, estes organismos atuam como bioindicadores de 
contaminação fecal provenientes de seres humanos e animais (GÓMEZ-COUSO et al., 2003).  

A ocorrência natural de oocistos de Cryptosporidium e cistos de Giardia já foi reportada em diversos países em 
diferentes espécies de moluscos bivalves destinados ao consumo humano (ROBERTSON, 2007). No Brasil, o primeiro 
relato da ocorrência de oocistos de Cryptosporidium em moluscos bivalves destinados ao consumo humano foi 
reportado por Leal et al. (2008) em ostras e vôngoles  coletados de seu ambiente natural em uma praia do Litoral Norte 
de São Paulo. Estes autores encontraram o protozoário em homogenados teciduais dos mariscos, empregando a 
reação de imunofluorescência direta com anticorpos monoclonais anti-Cryptosporidium, a partir de homogenados 
teciduais dos mariscos (brânquias e hepatopâncreas). Neste estudo, a concentração de oocistos detectada por animal 
foi de 12 oocistos/ostra o que é suficiente para causar infecção no ser humano, caso esse marisco seja ingerido cru ou 
mal cozido. 

Quando considerados em conjunto, estes resultados demonstram que os protozoários patogênicos de veiculação 
hídrica, Cryptosporidium spp. e Giardia spp. estão amplamente dispersos no ambiente, incluindo águas brutas 
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superficiais de rios, esgotos e lodo de esgoto, além de moluscos bivalves. Pesquisas são necessárias para elucidar a 
epidemiologia destes protozoários no ambiente, ressaltando-se a utilização de ferramentas moleculares em futuro 
próximo com a finalidade de avaliar o real impacto destes protozoários de veiculação hídrica e alimentar na Saúde 
Pública.  
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LEISHMANIOSE: SITUAÇÃO ATUAL NO BRASIL 
 
LEISHMANIASIS: CURRENT SITUATION IN BRAZIL 

 

WANESKA ALEXANDRA ALVES31; JOANA MARTINS DE SENA1; MARCIA LEITE DE SOUSA GOMES1; 
ANA NILCE SILVEIRA MAIA ELKHOURY1 

 
As leishmanioses são doenças zoonóticas de transmissão vetorial, sendo considerado pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) um importante problema de saúde pública mundial. Representam um complexo de doenças com 
importante espectro clínico e diversidade epidemiológica. A OMS estima que 350 milhões de pessoas estejam expostas 
ao risco com registro aproximado de dois milhões de novos casos das diferentes formas clínicas. Atualmente, a doença 
afeta 88 países estimando-se uma prevalência de 14 milhões casos e 59 mil óbitos, número este que, no caso de 
doenças parasitárias, só é superado pelas mortes causadas por malária. 

As leishmanioses apresentam-se basicamente em duas formas clínicas diferentes, sendo a leishmaniose 
tegumentar (LT) responsável pela forma cutâneo-mucosa e a leishmaniose visceral (LV) pela forma visceralizante, 
afetando órgãos como fígado, baço, linfonodos e intestinos. Está última refere-se à manifestação clínica mais grave que 
quando não diagnosticada e tratada precocemente poderá cursar para o óbito em até 90% dos casos. 

  No continente americano, a LT é causada por onze espécies de leishmanias, sendo: Leishmania (Viannia) 
braziliensis, L. (V.) peruviana, L. (V.) guyanensis, L. (V.) panamensis, L. (V.) lainsoni, L. (V.) naiffi, L. (V.) shawi, L. 
(Leishmania.) mexicana, L. (L.) amazonensis, L. (L.) venezuelensis e L. (L.) pifanoi. A LV é causada pela L (L.) chagasi.  

No Brasil, foram notificados, no período de 1990 a 2007, 561.673 casos de leishmanioses, sendo 508.193 
(90,5%) casos pelas espécies Leishmania (Viannia) braziliensis, L. (V.) guyanensis, L. (V.) lainsoni, L. (V.) naiffi, L. (V.) 
shawi e L. (L.) amazonensis e 53.480 (9,5%) pela LT L (L.) chagasi. 

 
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA (LTA) 

No Brasil, a LTA é uma doença em fase de expansão geográfica, registrando, na década de 80, casos em 19 
estados brasileiros e, a partir de 2003, todas as Unidades Federadas passaram a registrar casos autóctones. 

No período de 1996 a 2007 a LTA apresentou uma média anual de 28.233 casos novos e coeficientes de 
detecção variando entre 13,5 a 22,4 casos por 100.000 habitantes. As maiores proporções de casos são das regiões 
Norte e Nordeste, com 36,7% e 33,3%, respectivamente. Os coeficientes médios mais elevados foram registrados na 
região Norte (89,6/100.000 habitantes), seguidos das regiões Centro-Oeste (40,1/100.000 habitantes) e Nordeste 
(22,0/100.000 habitantes). 

                                                
31 Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis/ Departamento de Vigilância Epidemiológica/ Secretaria de Vigilância 
em Saúde/ Ministério da Saúde.  
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No ano de 200732 foram registrados 23.009 casos autóctones de LTA no país, dos quais, 73,5% ocorreram em 
indivíduos do sexo masculino, 72,6% na faixa etária acima de 20 anos, 92,2% apresentaram a forma cutânea da doença 
e 63,4% dos casos informados tiveram alta por cura clínica. 

As regiões Norte e Nordeste mantêm os maiores percentuais de casos em 2007, 46,5% e 27,9%, 
respectivamente. O coeficiente de detecção mais elevado foi registrado na região Norte, 69,2 casos por 100.000 
habitantes. 

Analisando a distribuição espacial dos dados de LTA do ano de 2006 e comparando-os com a média de 
ocorrência de casos no período de 2003 a 2005, verifica-se que 53,9% e 53,2% dos casos estão distribuídos nos 
estados da Amazônia Legal, respectivamente. Neste período, ocorreram casos 3.250 (57,2%) municípios do total de 
municípios do país (Figura 1). 

 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A LTA é uma endemia que apresenta grande diversidade e constantes mudanças nos padrões epidemiológicos 
de transmissão, tendo em vista as diferentes espécies de vetores, reservatórios e agentes etiológicos que, associados à 
ação do homem sobre o meio ambiente, dificultam as ações de controle.  

As estratégias de controle devem ser específicas, de acordo com a situação epidemiológica de cada localidade e 
região, sendo de fundamental importância o conhecimento do maior número de casos suspeitos, o diagnóstico e 
tratamento precoce dos casos confirmados, a identificação do agente etiológico circulante e do vetor predominante, o 
conhecimento das áreas onde está ocorrendo à transmissão e a redução do contato homem-vetor por meio de medidas 
específicas. 

 
LEISHMANIOSE VISCERAL (LV) 

Inicialmente, a leishmaniose visceral (LV) foi caracterizada como doença eminentemente rural. Nos últimos anos 
vem se expandindo para áreas urbanas de municípios de médio e grande porte. É crônica, sistêmica, caracterizada por 
febre, esplenomegalia, perda de peso, astenia, adinamia, anemia, dentre outras. 

A LV apresenta comportamento epidemiológico cíclico, com elevação de casos em períodos médios a cada cinco 
anos. Atualmente, essa endemia atinge 20 estados brasileiros, com média anual de 3.095 casos no período de 1996 a 
2005 e incidência de 2,1 casos por 100.000 habitantes. 

Até a década de 90, a região Nordeste correspondeu a 90% dos casos de LV do país. Porém, a doença vem se 
expandindo para as regiões Centro Oeste, Sudeste e Norte, modificando esta situação, de modo que em 2005 a Região 
Nordeste passou a representar 56% do total de casos (Figura 2). 

No ano de 200733 foram registrados 2.897 casos. A doença afetou principalmente crianças menores de 10 anos 
(62,1%) e indivíduos do sexo masculino (74,2%). No período foram registrados 183 óbitos o que representa uma 
letalidade de 6,3% (Figura 3). 

Os municípios com maior número de casos foram Araguaína-TO com 251 casos. Fortaleza-CE, Campo Grande-
MS e Teresina-PI apresentaram respectivamente 6,2% (180), 3,3% (97) e 2,6% (75) dos casos. 

A partir de 2003, as áreas de transmissão de LV foram estratificadas em esporádica, moderada e intensa e as 
estratégias de vigilância e controle passaram a ser diferenciadas conforme risco epidemiológico (Figura 4). O critério 
para classificação das áreas foi baseado na média de casos no período de 3 anos, sendo considerados municípios de 
transmissão: intensa alta (A) aqueles cuja média é superior a maior ou igual a 55,7 casos; intensa média (M) aqueles 
cuja média esta entre 17,0 e 55,6 casos; intensa baixa (B) aqueles cuja média esta entre 4,4 casos e 16,9; moderada 
aqueles cuja média esta entre 2,4 e 4,4 casos e; esporádica aqueles cuja média esta entre 0,1 e 2,4 casos. 

 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O intenso processo migratório, as pressões econômicas ou sociais, a pauperização, o processo de urbanização 
crescente, o esvaziamento rural e as secas periódicas provocam transformações ambientais e acarretam na expansão 
das áreas endêmicas, com o surgimento de novos focos, levando a uma redução do espaço ecológico da doença que 
facilita a ocorrência de epidemias.  

Considerando as características epidemiológicas e o conhecimento ainda insuficiente sobre os vários elementos 
que compõem a cadeia de transmissão da LV, as estratégias de controle desta endemia devem visar a redução da 
morbi-mortalidade, por meio do diagnóstico e tratamento precoce dos casos, bem como a redução da população de 
flebotomíneos, a eliminação dos reservatórios e o desenvolvimento de atividades de educação em saúde. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Portanto, fazem-se necessários esforços conjuntos das diversas interfaces que compreendem áreas do 
conhecimento científico somados aos serviços de saúde pública em níveis estaduais, municipais, regionais e locais 
buscando otimizar a efetividade das ações de vigilância e controle das leishmanioses.  

 Neste contexto, instituições públicas e civis, assim como a própria sociedade devem estar ativa,e 
permanentemente inseridas no processo dinâmico, complexo e proativo das ações de controle destas zoonoses. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
32 Informações retiradas do site www.saude.gov.br/sinanweb em 19 de agosto de 2008. 
33 Informações retiradas do site www.saude.gov.br/sinanweb em 19 de agosto de 2008. 
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Figura 1. Distribuição espacial dos casos de LTA no Brasil: Média de casos do período de 2003 a 2005 e no ano de 
2006 de LTA por município de residência. 

Figura 2 – Distribuição espacial dos casos de LV no Brasil nos períodos 1983 a 1988, 1989 a 1994, 1995 a 2000 e 
2001 a 2006. 
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Figura 3 – Distribuição dos municípios com transmissão de leishmaniose visceral segundo extratos de transmissão, 
Brasil, 2003 a 2005. Fonte: SVS/MS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Distribuição dos casos e óbitos de leishmaniose visceral por município de residência, Brasil, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: SVS/MS  
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PÔSTERES 

Código P-001  
DISTRIBUIÇÃO AGREGADA DA MOSCA-DOS-CHIFRES, HAEMATOBIA IRRITANS (DIPTERA: MUSCIDAE), EM 
REBANHOS NELORE 

AGGREGATED DISTRIBUTION OF HORN FLIES, HAEMATOBIA IRRITANS (DIPTERA: MUSCIDAE), ON NELORE 
CATTLE 

ANTONIO THADEU BARROS (EMBRAPA PANTANAL); ELAINE CORRÊA (UFMS); ERNANDE RAVAGLIA 
(EMBRAPA PANTANAL); HIDELBERTO PETZOLD (EMBRAPA PANTANAL); WIBERT AVELLAR (EMBRAPA 
PANTANAL) 

De modo geral, a distribuição espacial de uma espécie parasita na população de hospedeiros não é uniforme, mesmo 
em animais de mesma raça, sexo e idade, sendo freqüentemente caracterizada por uma distribuição binomial negativa. 
Em outras palavras, o parasitismo é mais intenso em uma minoria da população, enquanto a maioria dos hospedeiros 
apresenta menores cargas parasitárias. Embora esse aspecto seja bem conhecido em outras espécies, poucas 
informações estão disponíveis a respeito da distribuição da mosca-dos-chifres (Haematobia irritans irritans) em bovinos. 
Objetivando conhecer a distribuição espacial da H. irritans em condições naturais, estimativas dos níveis de infestação 
da mosca-dos-chifres foram realizadas em vacas Nelore, criadas extensivamente em pastagens nativas no Pantanal 
sul-mato-grossense. Contagens individuais do número de moscas por animal foram realizadas no brete, por dois 
observadores, em outubro/2006, abril/2007 e outubro/2007. Em cada ocasião, estimativas dos níveis de infestação 
foram realizadas em quatro rebanhos (38 a 69 animais) provenientes de pastagens não contíguas,totalizando 196, 200 
e 252 animais, respectivamente. Considerando a distribuição da mosca-dos-chifres nos 12 rebanhos estudados, 
observou-se que 10%, 20%, 25%, 33% e 40% dos animais mais parasitados albergavam em média 27,88%, 43,86%, 
50,32%, 58,95% e 66,14% do total de moscas presentes no rebanho, respectivamente. Assim, infestações em 40% dos 
animais representaram cerca de dois terços da população da mosca-dos-chifres. Ou ainda, cerca da metade da 
população de moscas encontrava-se distribuída em um quarto dos hospedeiros. A distribuição espacial agregada tem 
sido observada tanto em ecto como em endoparasitas e, em última análise, possibilita o desenvolvimento de estratégias 
de controle baseadas no tratamento seletivo dos animais mais parasitados. Um conhecimento consistente sobre a 
distribuição espacial da H. irritans em rebanhos bovinos torna-se indispensável a uma adequada definição e avaliação 
de potenciais estratégias de controle deste parasita baseadas no tratamento parcial do rebanho. 
Palavras-chave: distribuição espacial, distribuição binomial negativa 
Financiado pela Embrapa e Fundect. 
 
Código P-002  
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO EXTRATO DE ANACARDIUM HUMILE (ANACARDIACEAE) EM INFESTAÇÕES 
POR HAEMATOBIA IRRITANS (DIPTERA: MUSCIDAE) EM BOVINOS 

EVALUATION OF THE EFFICACY OF ANACARDIUM HUMILE (ANACARDIACEAE) EXTRACT ON HAEMATOBIA 
IRRITANS (DIPTERA: MUSCIDAE) INFESTATION ON CATTLE 

ANTONIO THADEU M. BARROS (EMBRAPA PANTANAL, CORUMBÁ, MS); ELAINE C. CORRÊA (UFMS, 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, CORUMBÁ, MS); ALEX H. JELLER (UEMS, CENTRO DE PESQUISA EM 
BIODIVERSIDADE, DOURADOS, MS); CLÁUDIA A. L. CARDOSO (UEMS, CENTRO DE PESQUISA EM 
BIODIVERSIDADE, DOURADOS, MS); WANDERLEY M. PASSOS (UFRRJ, DEPARTAMENTO DE 
PARASITOLOGIA VETERINÁRIA, SEROPÉDICA, RJ) 

Problemas decorrentes do controle químico de ectoparasitas têm levado à busca por métodos alternativos de controle, 
dentre os quais se destacam os fitoinseticidas. Espécies do gênero Anacardium apresentam diversas atividades 
medicinais, incluindo ação no tratamento da leishmaniose e efeito larvicida em Aedes fluviatilis. Este estudo foi realizado 
em março/2007 na fazenda Nhumirim, Corumbá-MS, e objetivou avaliar a eficácia do extrato etanólico do A. humile 
(cajuzinho-do-cerrado), diluído a 10% em óleo de soja, no controle das infestações pela Haematobia irritans (mosca-
dos-chifres) em bovinos Nelore. Foram utilizados 160 animais, distribuídos em três tratamentos: A. humile pour-on (60 
animais), óleo de soja pour-on (60 animais) e grupo controle (40 animais), sendo realizadas contagens das moscas nos 
animais aos 0, 3, 7 e 14 dias pós-tratamento (dpt) por dois observadores. Durante o estudo, as infestações variaram de 
63 a 89, 65 a 122 e 74 a 83 moscas/animal, com infestações médias de 71, 95 e 78 moscas/animal, respectivamente, 
em cada tratamento. A eficácia do A. humile no controle da mosca-dos-chifres foi  de 23,96% (3 dpt) e 10,50% (7 dpt); 
aos 14 dpt, a infestação média superior à do grupo controle encerrou o experimento. Não foi observada redução nas 
infestações decorrente do tratamento com óleo de soja, confirmando a inocuidade do diluente utilizado. Conclui-se que 
o extrato etanólico de A. humile a 10% apresentou eficácia insatisfatória (baixa e de curta duração) na redução das 
infestações pela mosca-dos-chifres, não sendo recomendável  
Financiado pela Embrapa e Centro de Pesquisa do Pantanal (CPP). 
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Código P-003  
MIÍASE ACIDENTAL POR ORNIDIA OBESA EM HUMANO 

ACCIDENTAL MYIASIS BY Ornidia obesa IN HUMANS 

SILVIA  MONTEIRO (UFSM); LUCIANA  FACCIO (UFSM); MATEUS OTTO (UFSM); JOÃO FÁBIO SOARES (UFSM);  
ALEKSANDRO  DA SILVA (UFSM); ALEXANDRE  MAZZANTI (UFSM) 

Dípteros do gênero Ornidia são insetos polinizadores, mas fases imaturas da mosca podem ser encontradas em matéria 
orgânica em decomposição. Este trabalho refere-se a um achado de larvas de Ornidia obesa em fezes humanas. Uma 
criança de oito anos de idade foi atendida em uma clínica médica por ter excretado duas larvas e uma pupa nas fezes e 
apresentar hipertermia, obstrução intestinal e fortes dores abdominais. A terapia médica administrada foi à base de 
mebendazol e ivermectin nas doses indicadas na bula. Após 24 horas da aplicação das drogas ocorreu a expulsão de 
várias larvas junto a fezes diarréicas. O material expelido foi encaminhado ao Laboratório de Parasitologia Veterinária 
para classificação, sendo identificada como pertencente ao gênero Ornidia. Segundo a literatura está espécie de Díptera 
não é responsável por causar miíases em vertebrados, visto isto, acredita-se que esse estudo trata-se a um caso de 
miíase acidental em humanos, onde o paciente ingeriu fases imaturas (ovos ou larvas) da mosca em alimentos. 
Palavras – Chave: Ornidia, miíase acidental, humanos. 

Código P-004  
FREQÜÊNCIA DE DERMATOBIA HOMINIS NO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

FREQUENCE OF DERMATOBIA HOMINIS IN THE SOUTH OF THE ESPÍRITO SANTO STATE 

ANDERSON S. DIAS ( FACASTELO ); JOSÉ Â.G. COSTA (FACASTELO); FÁBIO G. MAIO  (CLINICA  
VET.GUARAPARI); FERNANDA F. FIORINI  (IDAF-ES); ALEXANDER M. TANURE (FACASTELO); HUGO  G.V.C 
MANHÃES (FACASTELO ); DOMINGOS C. DE ALMEIDA  (FACASTELO ); LUÍS  FERNANDES (FACASTELO ) 

A dermatobiose é uma doença parasitária de mamíferos e aves terrestres provocada pelas larvas da Dermatobia 
hominis, conhecida popularmente como ''berne'', resulta em sérios prejuízos para a pecuária, comprometendo a 
produtividade de couro, de carne e de leite. O Brasil perde por ano aproximadamente U$ 505,02 milhões na produção 
de couro, é estimado que o berne contribua com 18,01% dos defeitos, sendo a indústria de artefatos de couros também 
afetada. O objetivo deste trabalho foi verificar a presença desse parasito em bovinos abatidos em dois frigoríficos 
localizados no município de Anchieta, Estado do Espírito Santo. Para tal propósito, foram obtidas informações 
meteorológicas, e realizadas visitas semanais entre julho e setembro de 2007 nesses frigoríficos, nas quais coletou-se 
os dados da contagem de nódulos de D. hominis nas peles de 665 bovinos advindos de 10 municípios da região. Esses 
dados foram analisados por freqüência desses nódulos considerando a porção do corpo parasitada (antímeros direito e 
esquerdo e região anterior e posterior). Os resultados mostraram que 55,49% dos animais tinham larvas de D. hominis, 
com a freqüência de animais parasitados variando entre 30,40% (outubro) e 64% (setembro). Notou-se uma queda na 
umidade relativa do ar, durante o período experimental, de 74% para 63% no final, o que poderia contribuir para a 
redução da freqüência desse parasito. Os animais do município de Anchieta apresentaram a maior freqüência de 
parasitismo (69,03%) e os de Piúma a menor (23,53%). O antímero esquerdo foi a parte do corpo mais afetada e a 
região crânio-dorsal a com maior incidência de larvas. Pode-se concluir que a diminuição dos índices pluviométricos 
pode contribuir para a diminuição dos níveis de parasitismo pelas larvas em bovinos, ao passo que, as condições de 
aumento de temperaturas podem contribuir para a diminuição do período de pupação, tanto desse parasito quanto de 
seus vetores. 

Código P-005  
COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE CONTROLE QUÍMICO ESTRATÉGICO PARA CONTROLE DE AMBLYOMMA 
CAJENNENSE EM EQÜINOS NATURALMENTE INFESTADOS 

COMPARING CHEMICAL STRATEGICAL CONTROL METHODS FOR THE TICK AMBLYOMMA CAJENNENSE ON 
HORSES UNDER NATURAL CONDITIONS 

DANIELA CHIEBAO (APTA); ADRIANA NOGUEIRA (APTA); FLÁVIA  ANDRADE (APTA); JOÃO DEMARCHI 
(APTA); MÁRCIA MENDES (INSTITUTO BIOLÓGICO); MARCELO LABRUNA (USP) 

Amblyomma cajennense is an important pest of horses, and the most important human-biting tick in Brazil. In 
southeastern Brazil, it completes one generation a year, with larvae active from April to July, nymphs from July to 
October, and adults from October to March. The present work compared two protocols for strategical  chemical control 
on horses under grazing conditions in a farm in Andradina, São Paulo. Before the experiment tick burdens were 
evaluated three times at 14 day-intervals and then, 3 homogeneous groups were formed and allocated into 3 pastures: 
pasture 1 (Control group; n=6 horses), pasture 2 (horses treated with acaricide from April to October 2007; n=5), and 
pasture 3 (horses treated with acaricide from April to July 2007; n=5). Treatments in pastures 2 and 3 consisted of 
spraying horses individually with 4-5 liters of deltamethrin emulsion (Butox®, Intervet) every 7 days. Horse treatments in 
pasture 1 (control group) was according to farmer’s convenience. Infestations by A. cajennense adult ticks were 
quantified on all horses at two periods: in the adult tick seasons before and after treatments. Horse treatments in pasture 
2 caused an 72,8% reduction of A. cajennense adult burdens (P<0.05). Infestations of horses in pasture 3 remained 
stable between the two tick generations (P>0.05) whereas infestations on horses from pasture 1 (control group) 
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increased 2.1 times (P<0.05). The results showed the efficacy of a strategic chemical control of A. cajennense on 
horses, based in weekly acaricide treatments during the months when infestations by larvae and nymphs predominate. 
Treatments restricted to the larval active period were not efficient for reduction, although they precluded tick burdens to 
increase. In the control group, horses were treated many times at irregular intervals, with no efficient result. 
 
Código P-006  
AVALIAÇÃO IN VITRO DA SUSCEPTIBILIDADE DE UMA ESTIRPE DE ANOCENTOR NITENS (NEUMANN, 1897) 
(ACARI:IXODIDAE) A DIFERENTES ACARICIDAS COMERCIAIS 

GABRIEL D. ALMEIDA (ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA – UEM, UMUARAMA, PR.); 
VICTOR  H.A. CADAMURO (ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA – UEM, UMUARAMA, PR.); 
AGUINALDO  Y. NAKAMURA (ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA – UEM, UMUARAMA, 
PR.); JULIANA  MONTEL (ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA – UEM, UMUARAMA, PR.); 
GUILHERME  M. MESCOLOTTE (ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA – UEM, UMUARAMA, 
PR.); FERNANDO  A. BORGES (PROFESSOR DE DOENÇAS PARASITÁRIAS – UFMS, CAMPO GRANDE, MS  

Anocentor nitens, conhecido como “carrapato de orelha do cavalo'', é um dos principais carrapatos de eqüídeos 
encontrados no Brasil, pois predispõe a miíases e infecções, causa irritação e espoliação sanguínea, pode ser 
responsável por lesões do pavilhão auricular e atua como vetor da Babesia cabali. O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar a susceptibilidade de uma estirpe de A. nitens, isolada no município de Douradina, Paraná, frente a 
acaricidas comercias. Foram colhidas partenóginas na orelha de eqüinos em uma propriedade cujo histórico era de uso 
constante de Amitraz 12,5%, e com suspeita de resistência a organofosforado e piretróides. As partenóginas foram 
separadas, conforme o peso, em 4 grupos: I - controle, II - Deltametrina 2,5% (1:1000), III – Cipermetrina 15% + 
Clorpirifós 25% + Citronelal 1% (1:800) e IV - Amitraz 12,5% (1:250), imersas durante cinco minutos em seus 
respectivos tratamentos, secas e coladas em placas de petri devidamente identificadas e colocadas em câmara 
climatizada do tipo BOD, regulada a temperatura de 27°C e umidade relativa superior a 80% para permitir a ovipostura. 
Após 20 dias, a massa de ovos produzida por cada grupo de partenóginas foi pesada, acondicionada em seringas de 
plástico e retornaram à câmara climatizada para posterior avaliação do índice de eclodibilidade no 40° dia pós-
tratamento. Os tratamentos II e III apresentaram eficácia de 100%, contradizendo a suspeita de resistência, ou seja, na 
verdade havia falha na aplicação dos produtos. O tratamento com Amitraz 12,5% não apresentou um percentual de 
eficácia satisfatório no controle de A. nitens nesta propriedade, causando mortalidade de 62,5% das fêmeas, redução de 
50% na postura de ovos e eclodibilidade de 31,5%5, resultando em eficácia de 83,82%. Esta estirpe de A. nitens pode 
ser considerada resistente ao amitraz, que é contra-indicado para eqüinos em função de reações adversas. 

Código P-007 
REGISTRO DE AMBLYOMMA (ANASTOSIELLA) AUREOLATUM (PALLAS, 1772) EM FELIS (PUMA) CONCOLOR 
NO PLANALTO CATARINENSE, BRASIL. 

GINO CHAVES DA ROCHA (UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE); MARCELO MAZZOLLI (PROJETO 
PUMA); ROSILÉIA MARINHO DE QUADROS (UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE); MARINETE 
AMORIM (INSTITUTO OSWALDO CRUZ/FIOCRUZ, RJ); GILBERTO SALLES GAZÊTA (INSTITUTO OSWALDO 
CRUZ/FIOCRUZ, RJ); NICOLAU MAUÉS DA SERRA-FREIRE (INSTITUTO OSWALDO CRUZ/FIOCRUZ, RJ)  

Amblyomma aureolatum parasita carnívoros na região neotropical, ocorrendo na Argentina, Brasil, Paraguai, Guiana 
Francesa e Suriname. Tem como hospedeiros as aves para os estádios juvenis e mamíferos para os estágios adultos. 
Já foram registrados em: Carnívora: Felidae = Felis (Leopardus) wiedii (Leopardo), Felis (Puma) concolor (Puma), Felis 
(Felis) catus (Gato); Procyonidae = Procyon cancrivorus (Mão pelada); Canidae = Cerdocyon thous (Guarachaim),  
Canis familiaris (Cão doméstico), Mustelidae = Galictis vittata (Furão); Xenarthra Bradypodidae = Bradypus tridactylus 
(Preguiça-de-Bentinho); Rodentia Echimyidae = Euryzygomatomys spinosus (Rato-de-espinho); Artiodactyla Cervidae = 
Mazama gouazoubira (Veado catingueiro), e Primata Hominidae = Homo sapiens (Homem). A espécie foi assinalada  
como vetor de Rickettsia rickettsii, bioagente da Febre Maculosa Brasileira. No Planalto Catarinense, SC, foi resgatado 
pelo Projeto Puma, em estrada pavimentada, o corpo de um Puma adulto jovem, macho, atropelado. O animal foi 
necropsiado na Universidade do Planalto Catarinense. Foram encontrados 22 projéteis de chumbo no animal, em 
ferimentos já cicatrizados, e recolhidos 55 carrapatos que se desprenderam da onça na mesa de necropsia. 
Preservados em etanol 70oGL, os carrapatos foram encaminhados, para confirmação de identificação, ao Laboratório 
de Ixodides, Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ. Examinados por estereomicroscopia, com uso de chaves dicotômicas 
(Robinson, 1926; Aragão & Fonseca, 1961; Camicas et al., 1998; Barros-Battesti et al., 2006), foi confirmada a espécie 
Amblyomma aureolatum (Pallas, 1772), sendo 33,3% machos, e 66,7% fêmeas, relação 1:2. Das fêmeas 1/3 eram 
neóginas, 1/3 partenóginas, 1/3 teleóginas, e todos os machos gonandros. Dado que o Puma foi atropelado em 
ambiente peri-urbano, e que haviam lesões crônicas, cicatrizadas de perfurações a bala, é lógico raciocinar que caçava 
também fora do ambiente silvestre. Considerando a carga parasitária por A. aureolatum e os estágios recuperados 
considerou-se que este hospedeiro poderia estar funcionando como disseminador do carrapato para ambiente urbano, 
onde outras espécies de hospedeiros sensíveis encontram-se em maior densidade. 
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Código P-008 
ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM CANDIDATO À VACINA DE DNA UTILIZANDO GENES SINTÉTICOS 
DERIVADOS DO PEPTÍDEO SBM7462® CONTRA O CARRAPATO RHIPHICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS 

ELABORATION AND EVALUATION OF A CANDIDATE TO THE DNA VACCINE USING SYNTHETIC GENES 
DERIVED FROM THE PEPTÍDEO SBM7462 AGAINST THE CARRAPATO RHIPHICEPHALUS (BOOPHILUS) 
MICROPLUS 

CARLA L. MEDEIROS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); BIANCA G. MENDONÇA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE VIÇOSA); LARISSA C. TAVARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); FLÁVIA A. GIRÃO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); SIDIMAR SOSSAI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ANA P. 
PECONICK (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); GABRIEL D. CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
VIÇOSA); JOAQUÍN H. PATARROYO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA) 

O Rhiphicephalus (Boophilus) microplus é um dos mais importantes artrópodes em medicina veterinária devido à perdas 
econômicas e problemas de saúde causados na produção de gado. A vacinação representa o melhor método avaliado 
com custo efetivo para prevenir perdas econômicas e aumentar a duração e qualidade de vida dos animais de 
produção. Um peptídeo sintético, SBm 7462, derivado da proteína intestinal Bm86 do Rhiphicephalus. (Boophilus) 
microplus, tem obtido excelentes resultados no controle de carrapatos. A construção e síntese de uma sequência 
nucleotidíca baseada neste peptídeo podem ser útil para o design de uma vacina DNA que tem muitas vantagens sob 
uma vacina sintética. Um gene, denominado seq1, foi construído repetindo três vezes a sequência nucleotidídica do 
SBm 7462. Ele foi clonado dentro do vetor pCIneo de expressão em mamíferos e injetado em camundongos BALB/c. 
Quando camundongos foram inoculados com o cassete de expressão eles não responderam ao ELISA. Eles elevaram 
os títulos de anticorpos, apenas, quando inoculados com o peptídeo sintético SBm7462®. E, os melhores títulos de 
imunoglobulinas foram vistos quando o SBm7462® foi administrado subcutâneamente. 
Palavras – Chave:  Carrapatos, Vacina de DNA, Peptídeo sintético SBm7462, Bm86 
 
Código P-009  
OCORRÊNCIA DE SOLENOPOTES CAPILLATUS EM RATOS DE LABORATÓRIO (RATTUS NORVEGICUS) EM 
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, ESPÍRITO SANTO  

OCCURRENCE OF THE SOLENOPOTES CAPILLATUS IN LABORATORY BROWN RAT (RATTUS NORVEGICUS) 
IN THE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM CITY, ESPÍRITO SANTO STATE 

ALEXANDER M. TANURE (FACASTELO); HUGO G. V. C. MANHÃES  (FACASTELO); ANDERSON S. DIAS 
(FACASTELO);  CRISTIANE F. P. STRADIOTTI (FACASTELO); LUÍS  FERNANDES (FACASTELO) 

Piolhos são extremamente prevalentes em animais e podem ser responsáveis por lesões mais graves quando não há 
um manejo adequado, porém, são altamente hospedeiro-específicos e a maioria é incapaz de sobreviver fora de seu 
hospedeiro por mais de três dias. O presente trabalho teve por objetivo a identificação e a classificação de piolhos que 
estavam parasitando ratos (Rattus norvegicus) no biotério da Faculdade do Espírito Santo, localizado em Cachoeiro de 
Itaperimim, no mês de abril de 2007. Esses ectoparasitos foram coletados e submetidos à identificação, foi realizado um 
estudo morfométrico e a classificação por análise da forma dos espiráculos respiratórios presentes nas porções laterais 
do abdome; forma das garras; do formato e proporção da cabeça em relação ao tórax e do formato das antenas. 
Animais de laboratório são considerados livres de patógenos. Porém, os ratos desse biotério adquiriram piolhos 
sugadores. Ao procedimento de coleta, foi observado que o abdome estava cheio de sangue. Os piolhos foram medidos 
e apresentaram tamanho médio de 3,7 milímetros de comprimento, a cabeça com forma pontiaguda, mais estreita que o 
tórax, uma garra por pata, não possuíam vestígios de olhos, as antenas eram pentarticuladas, os espiráculos 
abdominais na lateral projetando do corpo, esses características permitiram classificar os piolhos no gênero 
Solenopotes spp. No Brasil, é conhecida apenas uma espécie desse gênero, S. capillatus, que é parasito de bovinos. 
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Código P-010  
SIMILARIDADE GENÉTICA ENTRE RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS E OUTRAS ESPÉCIES DE 
CARRAPATOS 

GENETIC SIMILARITY WITH RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS AND ANOTHER TICKS SPECIES 

ANA P. PECONICK (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); GABRIEL D.  CARVALHO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE VIÇOSA); SIDIMAR SOSSAI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); CARLA L.  MEDEIROS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); BIANCA G.  MENDONÇA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); 
KARLOS H. M.  KALKS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); LETÍCIA MAGALHÃES ARRUDA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); JOAQUÍN H.  PATARROYO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA) 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus é um dos mais importantes parasitas de rebanho nas Américas Central e Sul e na 
Austrália de um ponto de vista econômico. Diversas vacinas são produzidas a partir da proteína intestinal Bm86 do R. 
(B.) microplus. O conhecimento da conservação do gene bm86 é muito importante para avaliar a eficiência de vacinas e 
a possibilidade de proteção cruzada entre espécies diferentes de carrapatos. Vinte e seis amostras de R. (B.) microplus 
provindas da Argentina, Colômbia, Uruguai e de várias regiões do Brasil foram analisadas para o gene bm86. Dois 
fragmentos de cDNA foram amplificados,  fragmento A (entre os nucleotídeos 39 – 438) e fragmento C (entre os 
nucleotídeos 839 – 1600). Esses foram clonados no vetor pGEM-T® e quatro clones de cada população foram 
seqüenciados. As seqüências de nucleotídeos e dedução de aminoácidos foram comparadas com os genes bm86 
(GenBanK™ AF150891) e bm95 (GenBanK™ AF150891). As análises de alinhamentos múltiplos das seqüências foram 
feitas através do programa BioEdit versão 7.0.5.3 e a verificação de polimorfismo por inspeção visual. Nesse trabalho 
realizou-se o alinhamento de todas as seqüências utilizando-se BLAST na busca por similaridade. O fragmento C de 
todas as amostras apresentou similaridade com a seqüência da proteína Rs86 de Rhipicephalus sanguineus 
(GenBank™ DQ201646). As seqüências dos fragmentos C e A também mostraram similaridade com a proteína HA98, 
semelhante a Bm86, do carrapato Hyalomma anatolicum anatolicum (GenBank™ AF347079). As seqüências 
amplificadas com os primers A, desse estudo, ainda apresentaram similaridade com outra seqüência depositada no 
banco de dados de H. a. anatolicum (GenBank™ DQ022371), de uma proteína semelhante a HA98 (HA98 like). Embora 
a proteção cruzada possa não ocorrer e necessite de maiores estudos, a probabilidade de sucesso e os benefícios 
dessa já representam um forte motivo que justifique a sua investigação. 
Agradecimento: FAPEMIG, CAPES, CNPq e UFV. 
 
 
Código P-011 
ANÁLISE MOLECULAR DA SEQÜÊNCIA ANTIGÊNICA (SBM7462®) DA BM86 DO RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) 
MICROPLUS E SIMILARIDADE COM RHIPICEPHALUS SANGUINEUS E HYALOMMA ANATOLICUM 
ANATOLICUM 

MOLECULAR ANALYSIS OF THE ANTIGENIC SEQUENCE (SBM7462®) FROM BM86 OF THE RHIPICEPHALUS 
(BOOPHILUS) MICROPLUS AND SIMILARITY WITH RHIPICEPHALUS SANGUINEUS AND  HYALOMMA 
ANATOLICUM ANATOLICUM 

ANA P. PECONICK (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); SIDIMAR SOSSAI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
VIÇOSA); CARLA L. MEDEIROS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); GABRIEL D. CARVALHO (UNIV. 
FEDERAL DE VIÇOSA); BIANCA G. MENDONÇA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); MARLENE I. VARGAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); JOAQUÍN H. PATARROYO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA) 

A vacinação representa o melhor método avaliado com custo efetivo para prevenir perdas econômicas e aumentar a 
duração e qualidade de vida dos animais de produção. Diversas vacinas são produzidas a partir da proteína intestinal 
Bm86 do Rhipicephalus. (B.) microplus. O conhecimento da conservação do gene bm86 é muito importante para avaliar 
a eficiência de vacinas e a possibilidade de reação cruzada entre espécies diferentes de carrapatos. Amostras de R. (B.) 
microplus provindas de diferentes localidades foram seqüenciadas.  As análises de alinhamentos múltiplos das 
seqüências foram feitas através do programa BioEdit versão 7.0.5.3 e a verificação de polimorfismo por inspeção visual. 
Nesse trabalho realizou-se o alinhamento de todas as seqüências utilizando-se BLAST na busca por similaridade. 
Observou-se similaridade entre os fragmentos seqüenciados de R. (B.) microplus com a seqüência da proteína Rs86 de 
Rhipicephalus sanguineus e com a proteína HA98 do carrapato Hyalomma anatolicum anatolicum. Os resultados dão 
suporte molecular ao uso de vacinas sintéticas baseadas no gene bm86 (SBm7462®) serem usadas em diferentes 
espécies de carrapatos.  
Palavras – Chave: Carrapatos, Similaridade, Vacina, Bm86, SBm7462®  
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Código P-012  
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA IN VITRO DE CARRAPATICIDAS SOBRE POPULAÇÕES DE BOOPHILUS MICROPLUS 
DE BOVINOS LEITEIROS DA REGIÃO NOROESTE PAULISTA 

EVALUATION OF IN VITRO EFFICACY OF ACARICIDES TO BOOPHILUS MICROPLUS POPULATION FROM 
DAIRY CATTLE AT THE NORTHWEST REGION OF SÃO PAULO STATE 

TATIANA EVELYN HAYAMA UENO (PÓLO CENTRO NORTE/AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS 
AGRONEGÓCIOS); EDMAR EDUARDO BASSAN MENDES (PÓLO CENTRO NORTE/AGÊNCIA PAULISTA DE 
TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS); SÍLVIO HENRIQUE KENJI POMARO (COORDENADORIA DE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL); CAMILA KUNTZ PINTO LIMA (INSTITUTO BIOLÓGICO/AGÊNCIA 
PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS); MÁRCIA CRISTINA MENDES (INSTITUTO 
BIOLÓGICO/AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS) 

O carrapato Boophilus microplus é um dos parasitas mais importantes em bovinos devido às perdas econômicas 
provocadas por sua ação direta e como transmissor de agentes etiológicos de enfermidades. O gado leiteiro, em geral, 
é mais acometido devido à utilização de raças taurinas, mais suscetíveis a este parasitismo. O controle químico ainda é 
a forma mais eficaz de controle, porém a utilização indiscriminada de acaricidas comerciais têm levado à múltipla 
resistência dos carrapatos. Objetivou-se no trabalho avaliar o perfil de sensibilidade in vitro aos carrapaticidas 
comerciais de B. microplus de cinco rebanhos leiteiros dos municípios de Bady Bassitt e Ipiguá, na região de São José 
do Rio Preto, noroeste paulista. Para isso, fêmeas teleóginas foram colhidas diretamente dos bovinos e submetidas ao 
teste de imersão segundo a técnica de Drummond et al. modificada. Os princípios testados foram: deltametrina, 
cipermetrina, amitraz, associação clorpirifós/cipermetrina e associação clorpirifós/diclorvós. Em quatro propriedades 
também foi testada a associação diclorvós/cipermetrina. Considerando-se uma eficácia mínima aceitável de 95% para 
um produto, observou-se resistência em 100% das propriedades (5/5) para deltametrina, 100% (5/5) para cipermetrina, 
80% (4/5) para amitraz, 60% (3/5) para clorpirifós/cipermetrina, 60% (3/5) para clorpirifós/diclorvós e 75% (3/4) para 
diclorvós/cipermetrina. Os valores de eficácia média encontrados entre as propriedades para clorpirifós/cipermetrina, 
clorpirifós/diclorvós, amitraz, diclorvós/cipermetrina, deltametrina e cipermetrina foram respectivamente de 78,94%, 
75,91%, 73,32%, 63,28%, 26,61% e 17,38%. Em dois rebanhos os carrapatos foram resistentes a todas as formulações 
e em dois rebanhos houve sensibilidade a apenas um produto. Conclui-se que a resistência aos piretróides está 
presente em todas as populações estudadas, enquanto outros princípios apresentaram variações. As associações 
organofosforado/piretróide, organofosforado/organofosforado e uma formamidina foram os compostos que 
apresentaram maiores índices de eficácia. Em vista da resistência disseminada, o biocarrapaticidograma é um teste que 
pode ser utilizado pelos produtores como um critério para a escolha do carrapaticida ideal. 
 
 
Código P-014  
PRIMEIROS DIAGNÓSTICOS DE RESISTÊNCIA DE BOOPHILUS MICROPLUS AO FIPRONIL NO BRASIL 
ATRAVÉS DE BIOENSAIOS IN VITRO 

FIRST DIAGNOSIS OF BOOPHILUS MICROPLUS RESISTANCE TO FIPRONIL IN BRAZIL THROUGH IN VITRO 
BIOASSAYS 

ELEONOR CASTRO-JANER (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, ICB-USP, SP. FACULDADE DE 
VETERINÁRIA, MONTEVIDÉU, URUGUAI); JOAO RICARDO MARTINS (INSTITUTO DE PESQUISAS 
VETERINÁRIAS DESIDÉRIO FINAMOR, RS); MÁRCIA CRISTINA MENDES (LABORATÓRIO DE 
PARASITOLOGIA ANIMAL, INSTITUTO BIOLÓGICO, SP); TERESINHA TIZU SATO SCHUMAKER 
(DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, ICB-USP, SP) 

Um dos principais problemas que surge durante o controle de Boophilus microplus é o aparecimento de resistência aos 
acaricidas, sendo crucial o diagnóstico precoce para a adoção de estratégias eficientes. Rotineiramente, este 
diagnóstico é feito através de bioensaios in vitro com adultos ou larvas utilizando-se, respectivamente, as técnicas TIA 
(teste de imersão de adultos) segundo Drummond et al., e TPL (técnica de pacote de larvas) segundo Stone e Haydock. 
O TIL (teste de imersão de larvas) segundo Shaw, é uma técnica de diagnóstico menos usada, mas recentemente vem 
sendo empregada para avaliação de resistência à  Ivermectina e ao Fipronil. O presente trabalho teve como objetivo 
avaliar populações de B. microplus suspeitas de resistência ao Fipronil, através de testes com larvas. Foram estudadas 
6 populações de carrapatos, procedentes dos Estados de São Paulo (5) e do Rio Grande do Sul (1). Como população 
susceptível, foi utilizada a cepa Mozo (DILAVE, Uruguai). Foi usado Fipronil, grau técnico com 94.5% de pureza, 
empregando TIL, previamente adaptado por Castro-Janer e colaboradores, e TPL, segundo as recomendações da FAO. 
Através do TIL, as populações oriundas de São Paulo apresentaram fatores de resistência (FR) que variaram entre 2,46 
e 6,86, enquanto que para a população do Rio Grande do Sul, o FR foi 5,05. O TPL foi usado em duas ocasiões, 
coincidentemente, com as populações que tiveram maior FR pelo TIL. Para uma população de São Paulo, o FR baixou 
para 2,68 e para a população de Rio Grande do Sul, para 2,5.  O presente trabalho: a) reporta os primeiros casos de 
resistência ao Fipronil no Brasil e b) evidencia o TIL como técnica mais sensível para avaliação de resistência de B. 
microplus ao Fipronil. Sugere-se o uso do TIL como instrumento de avaliação de resistência ao Fipronil em programas 
de controle de B. microplus. 
Agradecimento: Apoio financeiro: FAPESP, CAPES, INIA-FPTA N° 243. 
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Código P-015  
CARRAPATOS (ACARI: IXODIDAE) DE TATUS-PEBA, EUPHRACTUS SEXCINCTUS (LINNAEUS, 1758) 
(CINGULATA: DASYPODIDAE), NO PANTANAL, BRASIL 

TICKS (ACARI: IXODIDAE) FROM YELLOW ARMADILLOS, EUPHRACTUS SEXCINCTUS (LINNAEUS, 1758) 
(CINGULATA: DASYPODIDAE), IN THE PANTANAL, BRAZIL 

ÍSIS M. MEDRI (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA); JOÃO RICARDO MARTINS (IPVDF/FEPAGRO); ROVAINA L. 
DOYLE (IPVDF/FEPAGRO); GUILHERME MOURÃO (EMBRAPA PANTANAL); JADER MARINHO-FILHO 
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA) 

Ticks are obligatory hematophagous ectoparasites of vertebrates and can act as vectors of diseases in domestic and 
wild animals as well as in humans. Most of the tick species parasitize wild animals, but the majority of studies on ticks 
have focused on the Ixodidae of domestic animals, due to their greater economic importance. In this study,  ticks 
collected from the yellow armadillo, Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758),. captured in the Pantanal wetlands of 
Nhecolândia, Mato Grosso do Sul, Brazil, were recorded and sent for identification. This study was conducted from 
October 2006 to October 2007 at the experimental station of Embrapa Pantanal known as the Fazenda Nhumirim (18º 
59’ South; 56º 39’ West). From 31 yellow armadillos (16 males and 15 females) 23 showed ticks (12 males and 11 
females) in this period. No significant difference was observed between both genders regarding tick infestation (χ2 = 
0.002; P = 0.96). The total number of ticks collected during the period of this study was 89. From this total, 56% 
belonged to the species Amblyomma cajennense (Fabricius, 1787) and 6% to the species Amblyomma parvum Aragão, 
1908. The remaining ticks were represented by immature forms of the genus Amblyomma, 32% by nymphs and 6% by 
larvae. Most yellow armadillos presented a simple infestation except for four individuals, which presented dual infestation 
(A. cajennense / A. parvum). The parasitized armadillos showed low intensity infestations, and the two individuals with 
the largest number of ticks had 11 ticks each. This study recorded the predominance of Amblyomma cajennense as a 
parasite of yellow armadillo in the Pantanal of Nhecolândia. 
 
 
Código P-016  
IMUNIZAÇÃO COM O PEPTÍDEO SINTÉTICO ANTI-CARRAPATO RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS 
SBM7462 POR VIA ORAL E NASAL 

IMMUNIZATION WITH SYNTHETIC PEPTIDE ANTI-TICK RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS SBM7462 
BY ORAL AND NASAL ROUTES 

GABRIEL D. CARVALHO (UFV); ANA P. PECONICK (UFV); BRUNA A. DEVENS (UFV); CARLA L. MEDEIROS 
(UFV); MARLENE I. VARGAS (UFV); JOAQUÍN H. PATARROYO (UFV) 

O processo de vacinação é o método que apresenta a melhor relação custo-benefício para prevenir perdas econômicas 
e aumentar a qualidade de vida dos animais domésticos. A vacinação via mucosa consiste na administração de 
antígenos nestas superfícies, é um método não invasivo indutor de resposta imune sistêmica e local. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a resposta imune à vacina sintética anti-carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus SBm7462®, 
administrada pelas vias oral e nasal. Utilizou-se 60 camundongos BALB/c, divididos em três grupos experimentais com 
20 animais cada (I: imunização via oral; II: imunização via nasal; III: animais não imunizados). Realizou-se duas 
imunizações, com intervalo de 21 dias. Aos nove e 15 dias após a primeira e segunda imunização coletou-se, 
separadamente para cada grupo, os linfócitos T dos animais imunizados, cultivando-os em estufa (5%CO2, 37ºC), por 
10 dias, na presença de 1mg de SBm7462® e APCs. Após o período de incubação, determinou-se a porcentagem de 
viabilidade celular dos linfócitos. A natureza específica dos linfócitos T foi confirmada pelo aumento “in vitro” do número 
de células após re-estimulação com SBm7462®, as quais se comportaram como linfócitos T de memória. As médias do 
número de linfócitos T SBm7462-reativos, acompanhando-se as datas de coleta, foram submetidas à análise de 
variância e posterior comparação pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Observou-se que o grupo II 
(imunização nasal) apresentou uma maior proliferação celular “in vitro”. Realizou-se um ELISA-indireto para a pesquisa 
de anticorpos anti-SBm7462. No grupo I somente dois animais foram positivos e no grupo II oito animais foram 
positivos. As vias de mucosa, oral e nasal, podem ser consideradas vias alternativamente viáveis para imunização com 
o peptídeo sintético SBm7462®, porém requerem um maior número de doses para induzir uma resposta com altos 
níveis de imunoglobulinas. 
Agradecimento: CNPq e FAPEMIG 
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Código P-017  
TOLERÂNCIA DE STOMOXYS CALCITRANS AO FUNGO METARHIZIUM ANISOPLIAE 

TOLERANCE OF STOMOXYS CALCITRANS TO THE FUNGUS METARHIZIUM ANISOPLIAE 

ANA PAULA R. MORAES (1DOUTORANDA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
VETERINÁRIAS/UFRRJ); ISABELE C. ANGELO (1DOUTORANDA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS VETERINÁRIAS/UFRRJ); EVERTON K. K. FERNANDES (POSDOC UTAH STATE UNIVERSITY); 
VÂNIA R. E. P. BITTENCOURT (PROFESSORA ASSOCIADA I - UFRRJ/IV/DPA); AVELINO J. BITTENCOURT 
(PROFESSOR ASSOCIADO I – UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, INSTITUTO DE 
VETERINÁRIA, DEPARTAMENTO DE MEDICINA E CIRURGIA VETERINÁRIA.  

Stomoxys calcitrans é um díptero hematófago causador de grandes perdas produtivas na pecuária brasileira, pois 
ocasiona estresse aos animais parasitados e transmite diversos microorganismos patogênicos. Devido ao aumento da 
tolerância aos inseticidas químicos, entomopatógenos têm sido pesquisados com intuito de reduzir a população de 
moscas e atenuar seus prejuízos. Este trabalho teve como objetivo verificar a mortalidade de moscas provenientes de 
larvas de S. calcitrans expostas ao fungo Metarhizium anisopliae. A colônia de S. calcitrans foi mantida em gaiolas 
plásticas (26 ± 2oC, 74 ± 2% U.R.), onde foram fornecidos água e sangue bovino citratado (0,38%). Os ovos 
provenientes destas moscas foram depositados em meio para desenvolvimento larval (26 ± 2oC, 82 ± 2% U.R.). Grupos 
compostos por 61 larvas com nove dias de desenvolvimento foram imersos em 20 ml de suspensão aquosa (Tween 80 
0,01%) de conídios de M. anisopliae (Isolado ESALQ 959) nas concentrações 2 x 108, 2 x 107, 2 x 106 e 2 x 105 
conídios ml-1. Um grupo controle foi exposto a 20 ml de água destilada estéril acrescida de espalhante adesivo Tween 
80 (0,01%) e um outro grupo controle não recebeu tratamento. A contagem de moscas emergidas foi realizada no 
vigésimo dia após exposição das larvas. A mortalidade foi avaliada pelo teste de Qui-quadrado. Nos grupos expostos ao 
fungo, foram obtidos 45,90%, 34,43%, 44,26% e 39,35% de mortalidade e nos controles, 34,43% e 27,87%, 
respectivamente. Os resultados verificados no presente estudo mostraram que não houve diferença significativa entre 
os percentuais de mortalidade nos grupos testados, indicando que larvas de S. calcitrans com nove dias de 
desenvolvimento são tolerantes ao isolado ESALQ 959 de M. anisopliae. Futuros estudos devem avaliar a virulência de 
outros isolados e espécies de fungos entomopatogênicos, buscando assim, a seleção de agentes para controle 
biológico desta mosca. 
 
Código P-018  
FIELD EFFICACY OF AMITRAZ 25% AGAINST NATURAL INFESTATIONS OF THE CATTLE TICK BOOPHILUS 
MICROPLUS. 

IZIDORO F. SARTOR (NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, FACULDADE DE MEDICINA 
VETERINÁRIA, FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS (FIO), OURINHOS, SP; LAURO CAPRONI JR. 
(VETERINÁRIO AUTÔNOMO, SÃO PAULO, SP; JOHN  TASKER (ECO ANIMAL HEALTH, CAMBRIDGE, UK) 

A study was conducted in the Sao Roque Farm, Botucatu City, SP State, Brazil, to evaluate the efficacy of amitraz 25% 
administered by spray at the dose rate of 1mL/1L H2O (5-10L/animal) to cattle harboring natural field Boophilus 
microplus infestations. Forty (40) cross-bred Holstein and Gir X Holstein cattle naturally infested by B. microplus were 
randomly allocated to 2 groups (T1 and T2) of 20 animals each based on the number of adult female ticks present on 
day -1. Only animals with a minimum of 20 female tick were used in this study. On day 0, animals of group T2 received 
amitraz 25% by spray at a dose rate of 1mL/1L H2O. The two groups were kept on separate pastures. Fully engorged 
adult female ticks (bigger than 4.0mm in size) were counted on the right side of each animal, on days -1, 7, 14, 21 and 
28. Amitraz 25% was effective in the control of Boophilus microplus infestations under natural field conditions, during a 
period of 21 days. The animals treated with amitraz 25% had geometric mean tick counts (14.15, 4.34 and 3.60) 
significantly lower (P<0.01) compared to the animals non treated (94.28, 50.77 and 54.64) on days 7, 14 and 21, with 
efficacy of 84.9%, 91.4% and 93.4%, respectively to days 7, 14 and 21, and on day 28 had geometric mean tick count 
(12.49 vs 21.70) significantly lower (P<0.05) with efficacy of 41.9%. There was no adverse reaction to medication in any 
of the treated animals. 
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Código P-019  
FIELD EFFICACY OF AMITRAZ PLUS DELTAMETHRIN PLUS PIPERONYL BUTOXIDE AGAINST NATURAL 
INFESTATIONS OF THE CATTLE TICK BOOPHILUS MICROPLUS. 

IZIDORO F. SARTOR (NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, FACULDADE DE MEDICINA 
VETERINÁRIA, FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS (FIO), OURINHOS, SP; LAURO CAPRONI JR. 
(VETERINÁRIO AUTÔNOMO, SÃO PAULO, SP; JOHN TASKER (ECO ANIMAL HEALTH, CAMBRIDGE, UK.); 
ALFREDO FERRARI (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA, FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS 
(FIO), OURINHOS, SP.); MARCO A. A. HERNANDES (ALUNO DA FAC. DE MED. VETERINÁRIA, FACULDADES 
INTEGRADAS DE OURINHOS (FIO), OURINHOS, SP.); CELSO GONÇALVES (ALUNO DA FAC. DE MED. 
VETERINÁRIA, FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS (FIO), OURINHOS, SP.); DANIELA COCCIA 
(ALUNA DA FAC. DE MED. VETERINÁRIA, FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS (FIO), OURINHOS, 
SP.) 

A study was conducted in the Santo Antonio Farm, Santo Antonio do Turvo City, SP State, Brazil, to evaluate the 
efficacy of amitraz/deltamethrin/piperonyl butoxide (amitraz plus) administered topically at the dose rate of 1mL/10 kg to 
cattle harboring natural field Boophilus microplus infestations. Forty (40) cross-bred Simental X Nelore and Simental 
cattle naturally infested by B. microplus were randomly allocated to 2 groups (T1 non medicated group and T2) of 20 
animals each based on the number of adult female ticks present on day -1. Only animals with a minimum of 20 female  
ticks were used in this study. On day 0, animals of group T2 received amitraz plus pour-on topically along the dorsal  line 
at a dose rate of 1mL/10 kg. The two groups were kept on separate pastures. Fully engorged adult female ticks (bigger 
than 4.0mm in size) were counted on the right side of each animal, on days -1, 7, 14, 21 and 28. The animals treated 
with amitraz plus had geometric mean tick counts significantly lower (P<0.01) compared to the animals non treated on 
days 7, 14, 21 and 28, with efficacy of 94.1%, 80.9%, 86.5% and 80.8%, respectively. Amitraz plus was effective in the 
control of Boophilus microplus infestations under natural field conditions, during a period of 28 days.  
There was no adverse reaction to medication in any of the treated animals. 
 
 
Código P-020  
FIELD EFFICACY OF AMITRAZ PLUS DELTAMETHRIN PLUS PIPERONYL BUTOXIDE AGAINST NATURAL 
INFESTATIONS OF THE CATTLE HORN FLY HAEMATOBIA IRRITANS. 

IZIDORO F. SARTOR (NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, FACULDADE DE MEDICINA 
VETERINÁRIA, FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS (FIO), OURINHOS, SP; LAURO CAPRONI JR. 
(VETERINÁRIO AUTÔNOMO, SÃO PAULO, SP; JOHN  TASKER (ECO ANIMAL HEALTH, CAMBRIDGE, UK.); 
ALFREDO FERRARI (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA, FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS 
(FIO), OURINHOS, SP.); MARCO A. A. HERNANDES (ALUNO DA FAC. DE MED. VETERINÁRIA, FACULDADES 
INTEGRADAS DE OURINHOS (FIO), OURINHOS, SP.); CELSO GONÇALVES (ALUNO DA FAC. DE MED. 
VETERINÁRIA, FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS (FIO), OURINHOS, SP.); DANIELA COCCIA 
(ALUNA DA FAC. DE MED. VETERINÁRIA, FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS (FIO), OURINHOS, 
SP.) 

A study was conducted in the Lagoa Farm, Santo Antonio do Turvo City, SP State, Brazil, to evaluate the efficacy of  
amitraz/deltamethrin/piperonyl butoxide (amitraz plus) administered topically at the dose rate of 1mL/10 kg to cattle 
harboring natural field Haematobia irritans infestations. Forty (40) cross-bred Nelore, Simental and Charoles cattle 
naturally infested by H. irritans were allocated to 2 groups (T1 and T2) of 20 animals each based on the estimated 
average horn fly counts on days -4 and -1. Only animals with a minimum of 50 horn flies were used in this study. All the 
animals were maintained in separated pastures (site I for T2 and site II for T1), 5.8 km apart, until the end of study. On 
day 0, animals of group T2 received amitraz plus pour-on topically along the dorsal line at a dose rate of 1mL/10 kg. 
Estimated total horn flies were counted of each animal, on days 1, 3, 7, 14, 21, 28, 35 and 42. Amitraz plus was highly 
effective in the control of Haematobia irritans infestations under natural field conditions, during a period of 14 days and 
effective until 35 days. The animals treated with amitraz plus had geometric mean horn fly counts significantly lower 
(P<0.01 and P<0.05) compared to the animals non treated on days 1, 3, 7, 14, 21, 28 and 35, with efficacy of 100.00%, 
100.00%, 100.00%, 89.0%, 74.8%, 51.8% and 57.6%, respectively. There was no adverse reaction to medication in any 
of the treated animals. 
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Código P-021  
BIOLOGIA DE AMBLYOMMA OVALE (ACARI: IXODIDAE) EM LABORATÓRIO 

BIOLOGY OF AMBLYOMMA OVALE (ACARI: IXODIDAE) IN LABORATORY 

THIAGO F. MARTINS (LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS II, DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL, FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA, 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP); MAXWELL M. MOURA (LABORATÓRIO DE DOENÇAS 
PARASITÁRIAS II, DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL, 
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP); 
GUILHERME  S. SABATINI  (LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS II, DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL, FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA, 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP); MARCELO  B. LABRUNA (LABORATÓRIO DE DOENÇAS 
PARASITÁRIAS II, DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL, 
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP) 

Através de fêmeas ingurgitadas de Amblyomma ovale coletadas em cães no município de Monte Negro(RO), estudou-
se a biologia deste carrapato em laboratório. As fases de vida livre foram observadas em incubadora a 27°C e UR>95%. 
Para a fase parasitária de larvas, utilizou-se três indivíduos das espécies Gallus gallus, Cavia porcellus, Calomys 
callosus, Oryctolagus cuniculus, Rattus norvegicus e dois Didelphis albiventris. Para a fase parasitária de ninfas, 
utilizou-se três indivíduos das espécies G.gallus, C.porcellus, C.callosus, O.cuniculus e dois Nectomys squamipes. Cada 
um destes hospedeiros foi infestado com 1000 larvas ou por 60 ninfas de aproximadamente 25 dias de idade. Dois 
Canis familiares foram infestados cada um, por quinze casais de carrapatos adultos. A média do período parasitário de 
larvas em dias foi de 4,1 em G.gallus(amplitude=3-8), 5,1 em C.porcellus(4-8), 4,4 em C.callosus(3-7), 5,6 em 
O.cuniculus(4-11), 4,6 em R.norvegicus(4-8) e 5,4 em D.albiventris(4-10). As proporções de larvas ingurgitadas 
recuperadas por cada espécie animal foram: G.gallus 21,5%, C.porcellus 3,1%, C.callosus 34,9%, O.cuniculus 28,2%, 
R.norvegicus 23,4% e D.albiventris 21,3%. Os valores médios em dias (seguidos da amplitude) dos períodos de ecdise 
de larvas, conforme a espécie de hospedeiro utilizada foram: G.gallus 14,6(11-20), C.porcellus 15,7 (13-19), C.callosus-
13,3(10-20), O.cuniculus 14,8(9-21), R.norvegicus 15,8(12-20) e D.albiventris 15,7(13-20). A média (amplitude) do 
período parasitário de ninfas em dias foi de 5,1 em G.gallus(5-6), 6,4 em C.porcellus(5-10), 5 em C.callosus(5), 5,4 em 
O.cuniculus(4-6) e 6,5 em N.squamipes(5-9), recuperando-se 13,3% em G.gallus, 15,5% em C.porcellus, 0,56% em 
C.callosus, 20% em O.cuniculus e 15,8% em N.squamipes. O período de ecdise médio de ninfas para adultos machos e 
fêmeas foram de 18,8(18-21) e 20(18-25) dias, respectivamente. Obtiveram-se 13 fêmeas ingurgitadas dos 2 
cães(43,3% de recuperação), as quais apresentaram os seguintes valores médios: período parasitário 10 dias(9-12), 
peso ingurgitado 923mg(655-1,53), período pré-postura 7 dias(6-9), peso postura 574mg (383-1,00), período de 
incubação 39,3 dias(38-43), índice de eficiência reprodutiva 61,9(57,3-65,3). O ciclo de A. ovale pode ser completado 
com sucesso em laboratório.  
Agradecimento: FAPESP 
 
 
 Código P-022  
DESENVOLVIMENTO DE RESISTÊNCIA EM OVINOS DESLANADOS AO “CARRAPATO-ESTRELA” AMBLYOMMA 
CAJENNENSE (ACARI:IXODIDAE) 

DEVELOPMENT OF RESISTANCE IN WOOLESS SHEEP TO AMBLYOMMA CAJENNENSE TICK 
(ACARI:IXODIDAE) 

CAMILA CIASCA PROSDOCIMI-(UNESP JABOTICABAL);GERVÁSIO HENRIQUE BECHARA 
(UNESP/JABOTICABAL) 

Amplamente distribuído pelo continente americano e de importância em Saúde Pública, porquanto é o principal vetor da 
Rickettsia rickettsii, agente da febre maculosa brasileira, o carrapato Amblyomma cajennense infesta preferencialmente 
eqüídeos em sua forma adulta. Entretanto, graças à sua baixa especificidade por hospedeiros, larvas e ninfas podem 
parasitar também bovídeos, cervídeos, canídeos domésticos e selvagens, aves, roedores, e o próprio homem. Como 
ovinos deslanados são muitas vezes criados em pastagens juntamente com eqüinos, objetivou-se pesquisar sua 
possível aquisição de resistência ao A. cajennense após infestações experimentais sucessivas. Neste trabalho são 
apresentados parâmetros biológicos de formas imaturas e adulta do carrapato numa primeira infestação. Para tanto, 
três ovinos deslanados (2 machos e 1 fêmea), mestiços, 3 meses de idade, adquiridos de criador particular do município 
de Jaboticabal-SP, e sem contato prévio com carrapatos, foram infestados com 130 larvas, 100 ninfas e 20 adultos (10 
fêmeas + 10 machos) de A. cajennense provenientes da colônia mantida em condições controladas de temperatura 
(28ºC), umidade (85%) e fotoperíodo (12:12) em estufa incubadora, com demanda bioquímica de oxigênio (BOD), no 
Laboratório de Imunopatologia da FCAV-UNESP, Jaboticabal-SP. Os carrapatos foram liberados, em separado por 
instar, no interior de três câmaras de alimentação fixadas ao flanco depilado dos ovinos, e avaliou-se os seguintes 
parâmetros biológicos: peso de ingurgitamento, % mortalidade ou recuperação, períodos de ingurgitamento e ecdise, % 
ecdise e peso da massa de ovos. Os resultados obtidos foram os seguintes: peso da fêmea ingurgitada: 279,1 + 48,8 
mg, peso da ninfa ingurgitada: 9,9 + 1,0 mg, mortalidade de larvas: 99,48 %, recuperação de fêmeas ingurgitadas: 23,3 
%, recuperação de ninfas ingurgitadas: 16 %. Outros parâmetros estão sendo avaliados, e pela análise dos dados 
disponíveis até o presente comparados com os da literatura, conclui-se que ovinos deslanados apresentam marcada 
resistência natural ao carrapato Amblyomma cajennense. 
Agradecimento: FAPESP (bolsa IC de CCP), CNPq (bolsa PQ de GHB) 
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Código P-023 
DINÂMICA SAZONAL DE CARRAPATOS DO GÊNERO AMBLYOMMA (ACARI: IXODIDAE) EM UM PARQUE 
URBANO DE LONDRINA, PR 

SEASONAL DYNAMICS OF AMBLYOMMA TICKS (ACARI:IXODIDAE) IN AN URBAN PARK OF LONDRINA CITY, 
PARANA, BRAZIL 

ROBERTA SANTOS TOLEDO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA); KATIA TAMEKUNI (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE LONDRINA);  VALESKA  BENDER HAYDU (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA); ODILON 
VIDOTTO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA) 

Os carrapatos são importantes para a Saúde Pública devido à transmissão de uma grande variedade de agentes 
infecciosos e pelos prejuízos econômicos que eles causam à pecuária. Dentre outros agentes, tais como Babesia, 
Ehrlichia, Anaplasma, as Rickettsias são os mais importantes patógenos transmitidos por carrapatos no Brasil.  Existem 
cerca de 870 espécies de carrapatos descritas mundialmente, destas, 55 já foram descritas em nosso país, sendo o 
gênero Amblyomma o mais numeroso com 33 espécies. O A. cajennense é o principal carrapato associado à sua 
transmissão da Febre Maculosa no Brasil. Em algumas regiões, casos da doença têm sido associados ao aumento de 
capivaras que são hospedeiros primários para o A. cajennense e para o A. dubitatum. Este trabalho teve como objetivo 
conhecer o comportamento populacional dos três estádios de Amblyomma spp presentes sobre a vegetação do Parque 
Municipal Arthur Thomas, onde existe a presença de capivaras. Entre agosto de 2006 e julho de 2007 carrapatos de 
vida livre foram coletados por meio de métodos de arrasto de flanela e armadilhas de CO2.  Larvas e ninfas se 
mostraram presentes o ano todo na vegetação e apresentaram picos populacionais nos dois semestres do período 
estudado. Adultos de A. cajennense foram mais abundantes nos meses de primavera e verão. Adultos de A. dubitatum 
apresentaram picos populacionais entre setembro e novembro de 2006 e em julho de 2007. Carrapatos foram 
encontrados durante todo o período de observação, com maior densidade populacional nos meses mais quentes, 
podendo-se concluir que as pessoas visitantes e aquelas que trabalham no parque estão expostas aos carrapatos 
durante todo o ano, com maior risco de ataques nos meses mais quentes.  
Palavras – Chave: Carrapatos, Amblyomma cajennense, Amblyomma dubitatum, capivara, parque.  
 
 
Código P-024  
AVALIAÇÃO “IN VITRO” DA SUSCEPTIBILIDADE DE FÊMEAS INGURGITADAS DE DIFERENTES POPULAÇÕES 
DE RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS AOS ACARICIDAS COMERCIAIS. 2000 A 2007 

“IN VITRO” SUSCEPTIBILITY EVALUATION OF INGURGITATED FEMALES RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) 
MICROPLUS DIFFERENT POPULATIONS TO COMMERCIALS ACARICIDES. 2000 TO 2007 

RICARDO  C. DALLA ROSA (ESCOLA DE VETERINÁRIA, UFMG); LUÍSA N. DOMINGUES (ESCOLA DE 
VETERINÁRIA, UFMG); REBECA P. B. WANDERLEY (ESCOLA DE VETERINÁRIA, UFMG); PATRÍCIA V. B. 
LEITE (ESCOLA DE VETERINÁRIA, UFMG); ANA  C. P. P. BELLO (ESCOLA DE VETERINÁRIA, UFMG); ARILDO 
P. CUNHA (ESCOLA DE VETERINÁRIA, UFMG); EDUARDO  BASTIANETTO (SCOLA DE VETERINÁRIA, 
UFMG); ROMÁRIO  C. LEITE (ESCOLA DE VETERINÁRIA, UFMG) 

Com objetivo de monitorar a eficácia de produtos utilizados contra o carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus no 
estado de Minas Gerais, foram realizados 146 testes de imersão de teleóginas (DRUMOND et al., 1973) em amostras 
de diferentes propriedades, nos anos de 2000 a 2007. Essas encontravam-se com altas taxas de infestação e, em geral, 
trabalhavam em níveis de produção mais elevados, intensa e inadequada utilização de carrapaticidas. Os nomes 
comerciais dos produtos, princípios ativos, número de testes realizados e índice médio de eficácia de cada um são, 
respectivamente, apresentados: Alatox (Cipermetrina/DDVP; 09; 34,13%); Amitracid (Amitraz; 05; 21,02%); Amitraz 
12,5% (Amitraz; 23; 29,84%); Amiphós (Amitraz/Clorpirifós; 04; 64,95%); Aspersin (Cipermetrina/Clorpirifós; 34; 
46,03%); Barrage (Cipermetrina; 13; 15,96%); Bernilene (DDVP; 07; 24,88%); Bovinal (Flumetrina/Coumafós, 28; 
43,28%); Bovitraz (Amitraz; 21; 19,99%); Butox (Deltametrina; 81; 26,89%); Carbeson (DDVP/Clorfenvinfós; 49; 
60,97%); Ciperturbo (Alfacipermetrina; 16; 38,98%); Ciperturbo Plus (Alfacipermetrina/DDVP; 3; 10,32%); Ciperthion 
(Cipermetrina/Ethion; 36; 43,11%); Colosso (Cipermetrina/Clorpirifós; 14; 64,96%); Cypermil (Cipermetrina; 21; 31,52%); 
Cypermil Plus (Cipermetrina/DDVP; 34; 36,26%); Cypermetril (Cipermetrina; 02; 48,70%); Duplatic 
(Cipermetrina/Metrifonato; 28; 40,56%); Ectofós (DDVP/Clorpirifós; 100; 55,49%); Ectomin (Cipermetrina High-Cis; 06; 
48,96%); Ectoplus (DDVP/Cipermetrina High-Cis; 29; 43,87%); Ec-tox CE (Cipermetrina; 03; 11,36%); Ektoban 
(Cipermetrina High-Cis/Cimiazole; 73; 60,21%); Fluido Pearson (Diazinon/Paraclorometacilenol; 03; 30,80%); Flytick 
(Cipermetrina; 34; 26,60%); Flytick Plus (Cipermetrina/DDVP; 10; 45,15%); Garma II (Cipermetrina/Amitraz; 09; 
58,30%); Grenade (Cyalothrin; 03; 40,12%); Grenade Plus (Cyalothrin/DDVP; 13; 41,23%); M3Ecto 
(Cipermetrina/Clorpirifós; 05; 55,43%); Mytrax (Amitraz; 16; 33,48%); Neguvon (Triclorfone; 01; 0,00%); Neguvon 
Assuntol Plus (Triclorfone/Coumafós/Ciflutrina; 99; 62,60%); Neocidol 600 EC (Diazinon; 01; 100%); Nokalt (Amitraz; 08; 
19,54%); Taktic (Amitraz; 01; 20,35%); Top Line (Fipronil; 27; 84,98%); Triatox (Amitraz; 56; 44,36%); Ultimate 
(Alfametrina; 05; 23,67%); Ultimate Plus (Alfametrina/DDVP; 12; 45,98%). Os resultados indicam baixa eficácia dos 
acaricidas, comprovando as suspeitas de resistência e revelando uma grave evolução deste quadro, seguramente 
devido ao tempo de uso e à má utilização dos produtos. 
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Código P-025  
IDENTIFICAÇÃO DA IXODOFAUNA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

IDENTIFICATION OF IXODOFAUNA IN THE SANTA CATARINA STATE, BRAZIL 

ANTONIO  PEREIRA DE SOUZA (UDESC); MARCIA  SANGALETTI LAVINA (UDESC); VALDOMIRO  BELLATO 
(UDESC); AMÉLIA  APARECIDA SARTOR (UDESC); ANDERSON  BARBOSA DE MOURA (UDESC); AURY  
NUNES DE MORAES (UDESC); KÁTIA  MARIA FAMADAS (UFRRJ); ÁTILA  COSTA (UDESC) 

O conhecimento adequado da fauna de Ixodídeos é imprescindível para elaboração de projetos de vigilância 
epidemiológica, manejo da fauna silvestre e programas de controle de doenças de importância médico-veterinária. O 
trabalho foi realizado com o objetivo de identificar a fauna de Ixodídeos que parasita animais domésticos, silvestres e de 
zoológicos no estado de Santa Catarina. Foram coletados carrapatos de animais domésticos e selvagens de 15 
municípios das regiões do Planalto Sul e Norte e Litoral Sul e Norte, incluindo dos encontrados mortos na beira de 
rodovias ou que passaram pelo processo de triagem no Hospital do Centro de Ciências Agroveterinárias-HCV/CAV, a 
fim de identificar os parasitos adultos. O material foi encaminhado ao laboratório e identificado de acordo com as 
publicações de Aragão e Fonseca (1961) e Battesti et al. (2006). Foram identificadas 12 amostras de Amblyoma 
aureolatum provenientes de cães dos municípios de Lages, Taió, São João Batista, Palmeira, Urussanga e Rio Rufino; e 
duas de Amblyomma tigrinum parasitando a mesma espécie nos municípios de Capão Alto e Lages. Nos municípios de 
Araquari, Florianópolis e Vargem Grande foram coletadas, de cães, três amostras de Rhipicephalus sanguineus. Do 
material encontrado em animais mortos na beira de rodovias ou que passaram pelo processo de triagem do HCV, foram 
identificados três exemplares de A. aureolatum parasitando Graxaim do Campo (Pseudalopex gymnocercus), Gato do 
Mato (Leopardus tigrinus) e Puma (Puma  concolor), nos municípios de Florianópolis, Salete e Campo Belo do Sul, 
respectivamente. Uma amostra de Amblyomma ovale e outra de Amblyomma fuscum foram encontradas parasitando 
Furão (Galictes cuja) em Águas Mornas, já em São José do Cerrito foi identificado Amblyomma dubitatum em capivaras 
(Hydrochaeris hydrochaeris). Em eqüinos do município de Araquari foi identificado R. (B.) microplus e Anocentor nitens. 
A distribuição da espécie R. (B.) microplus, parasitando bovinos, é sabidamente conhecida em todos os municípios de 
Santa Catarina. 
 
 
Código P-026  
DESEMPENHO E INFESTAÇÃO POR PARASITAS EM MACHOS LEITEIROS SUPLEMENTADOS COM SAL 
PROTEINADO COM OU SEM OS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS FATOR PRÓ E C&MC 

PERFORMANCE AND PARASITOLOGIC INFESTATION OF MALE DAIRY CATTLE SUPPLEMENTED WITH 
PROTEIC SALT CONTAINING OR NOT HOMEOPATHIC MEDICINES 

RICARDO D. SIGNORETTI (APTA REGIONAL ALTA MOGIANA); CECÍLIA J. VERÍSSIMO (INSTITUTO DE 
ZOOTECNIA); FERNANDO H. M. SOUZA (UNIFEB); TAMIRES S. GARCIA (UNIFEB); ELISA M. OLIVEIRA 
(UNIFEB); KAREN G. SOUZA (ESCOLA TÉCNICA AGROPECUÁRIA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS); 
GERSON B. MOURÃO (ESALQ-USP) 

O objetivo deste trabalho foi avaliar aspectos produtivos e de infecção parasitária de machos leiteiros submetidos à 
suplementação protéica com e sem o uso de medicamentos homeopáticos. Foram utilizados bezerros machos 
castrados mestiços Gir x Holandês, com 10 meses de idade e peso vivo médio de 150,75 kg, distribuídos em 
delineamento inteiramente casualizado com oito repetições por tratamento, totalizando 16 animais. Os animais de cada 
tratamento foram mantidos separados, em pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu, manejados em sistema de 
pastejo contínuo por oito meses. Os tratamentos empregados foram: suplementação com 300 gramas/animal/dia de 
proteinado (40% de proteína bruta (PB) e 25% PB no período da seca e das águas, respectivamente) adicionado ou não 
com cinco gramas/animal/dia do FATOR PRÓ® e C&MC®. A adição de medicamentos homeopáticos no suplemento 
protéico não afetou (P>0,05) o desenvolvimento corporal de machos mestiços leiteiros a pasto. A contagem de larvas e 
carrapatos adultos no raspado foi menor (P<0,05) nos animais que não receberam medicamentos homeopáticos no 
suplemento proteinado. A contagem de fêmeas no terço anterior do animal (método de contagem simplificado), ninfas 
no raspado e número de ovos de helmintos por grama de fezes não foram influenciados (P>0,05) pelos tratamentos. 
Concluiu-se que o uso de medicamentos homeopáticos não afetou o desenvolvimento corporal e a infecção por 
parasitas em machos mestiços Gir x Holandês. 
Palavras–chave: desempenho animal, homeopatia, macho leiteiro, suplementação 
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Código P-027  
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DOS TESTES DE EFICIÊNCIA DE CARRAPATICIDAS REALIZADOS NO 
LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, 1998-2008. 

EVALUATION OF THE RESULTS OF THE EFFICIENCY OF ACARICIDES TESTS MADE IN THE 
VETERINARYPARASITOLOGY LABORATORY OF THE UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, 1998-2008. 

ALESSANDRA DO VALE BERTOLUCCI (UFLA); SANDRA KAMEI (UFLA); PAULO GONTIJO LACERDA (UFLA); 
ANTÔNIO MARCOS GUIMARÃES (UFLA); CHRISTIANE MARIA BARCELLOS MAGALHÃES DA ROCHA (UFLA) 

Foi avaliada a resistência do Boophilus microplus por meio de testes carrapaticidas de imersão de fêmeas ingurgitadas 
solicitados por produtores ao laboratório de parasitologia do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade 
Federal de Lavras. Os produtos utilizados eram de acordo com o disponível no mercado, portanto variaram em épocas e 
interesse dos produtores. Entre esses foram utilizados seis produtos do grupo das amidinas, dez dos piretróides, dois 
dos organofosforados e dez associações de bases desses grupos. No período de 1998-2008 foram testados 63 
rebanhos de MG (57), GO (02), SP (01) e três sem informação. Com o resultado dos testes, realizou-se uma análise 
descritiva da eficiência dos produtos e suas correlações no SPSS 12.0. Houve grande variação das correlações entre 
produtos e bases farmacológicas. As maiores foram entre produtos a base de cipermetrina (p<0,05, r= 0,768). Para 
cada propriedade destacou-se o produto de maior eficiência. A eficiência média dos produtos variou de 16,57% de base 
cipermetrina a 96,00% de um organofosforado. A mediana para os valores de maior eficiência por propriedade foi de 
92%. Apenas 25% das propriedades apresentaram a máxima eficiência &#61619; 98,54% e 25% &#61603; 69,61% 
para os carrapaticidas. O produto que apresentou melhor eficiência em maior freqüência foi uma associação 
piretróide/organofosforado (n=28). Conclui-se que apesar dessa não ser uma amostra aleatória a resistência múltipla é 
um grave problema nos rebanhos estudados. 
 
 
Código P-028  
AVALIAÇÃO DO MANEJO E RESISTÊNCIA DOS ACARICIDAS E PREVALÊNCIA DO RHIPICEPHALUS 
(BOOPHILUS) MICROPLUS EM PEQUENAS PROPRIEDADES LEITEIRAS DA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, 
LAVRAS/MG, 2007 

EVALUATION OF THE ACARICIDES HANDLING AND RESISTANCE AND RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) 
MICROPLUS PREVALENCE IN THE SMALL MILK FARMS FROM CACHOEIRINHA COMMUNITY, LAVRAS, MINAS 
GERAIS. 

PAULO GONTIJO LACERDA (UFLA); SANDRA  KAMEI (UFLA); MARIA ALICE  JUNQUEIRA GOUVÊA (UFLA); 
DOUGLAS LUIZ ROSA (UFLA); CHRISTIANE MARIA  BARCELLOS MAGALHÃES DA ROCHA (UFLA); ANTONIO 
MARCOS  GUIMARÃES (UFLA)  

Com o objetivo de levantar as formas de controle do Rhipicephalus (Boophilus) microplus em propriedades leiteiras e 
caracterizar o grau de eficiência dos carrapaticidas utilizados pelos produtores foram feitas visitas em 12 propriedades 
da Comunidade de Cachoeirinha, Lavras/MG. Os produtores foram escolhidos pelo interesse. Foram aplicadas 
entrevistas sobre o controle do carrapato nas propriedades e coletadas teleóginas para diagnosticar a eficiência dos 
carrapaticidas por testes de imersão. Para avaliar o grau de infestação foram feitas contagens, em cinco vacas por 
propriedade, das fêmeas de carrapatos (&#8805;4mm) e para quantificar as formas jovens foi  estabelecido um score de 
zero a cinco. Foram feitas análises descritivas e qualitativas das variáveis das entrevistas e suas associações com os 
resultados dos testes carrapaticidas. A coleta de carrapatos (agosto-dezembro) pôde ser efetuada em apenas nove das 
doze propriedades participantes, porque o nível de infestação das fazendas restantes estava muito baixo. Além disso, a 
contagem foi feita em apenas cinco das doze propriedades por ainda estar o projeto em andamento. Dos produtores 
entrevistados: 83% ainda estabelecem o momento de aplicação de acaricidas pelo grau de infestação, de forma 
subjetiva; 92% utilizam produtos pour-on e/ou sistêmicos; 58% mantêm o mesmo intervalo de aplicação por todo o ano 
(média 30±14 dias). Já os intervalos diferenciados entre as estações ficaram entre 25 a 90 dias na seca e 7 a 60 nas 
águas. Os resultados demonstraram: 1. contagens de fêmeas (Q1=10; Me=15; Q3=55) e grande variação para formas 
jovens; 2. eficiência dos produtos, por propriedade: média (Q1=47; Me=53; Q3=69); mínima (Q1=0; Me=4; Q3=30); e 
máxima (Q1=91; Me=100; Q3=100). Apenas os carrapaticidas de base organofosforados e suas associações 
apresentaram eficiência acima de 75%. Conclui-se que a semelhança dos sistemas de produção e do controle dos 
carrapatos determina um perfil semelhante da resistência aos acaricidas nessas propriedades. 
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Código P-029  
SUSCETIBILIDADE DE BOVINOS AO PARASITISMO POR RIPHICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS, 
DERMATOBIA HOMINIS, HAEMATOBIA IRRITANS E HELMINTOS GASTRINTESTINAIS 
 
BOVINE SUSCETIBILITY TO PARASITISM BY RIPHICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS, DERMATOBIA 
HOMINIS, HAEMATOBIA IRRITANS AND GASTROINTESTINAL HELMINTS. 

AMÉLIA APARECIDA SARTOR (CAV/UDESC); FERNANDA PAIM (CAV/UDESC); ANTONIO PEREIRA DE 
SOUZA (CAV/UDESC); VALDOMIRO BELLATO (CAV/UDESC); HELENA MONDARDO CARDOSO (CAV/UDESC); 
NATASCHA TAVARES SELL (CAV/UDESC); MÁRCIA SANGALETTI LAVINA  (CAV/UDESC) 

Com o objetivo de verificar o percentual de animais sensíveis as parasitoses por helmintos gastrintestinais, Dermatobia 
hominis, Rhipicephalus (Boophilus) microplus e Haematobia irritans, realizou-se o presente trabalho. Formaram-se dois 
grupos com 20 animais cada, com um ano de idade, em uma propriedade distante 25 km de Lages/SC. . A cada 14 
dias, entre o período de maio de 2007 a março de 2008, verificou-se o número de fêmeas de R. (B.) microplus, com 
tamanho igual ou superior a quatro milímetros no lado direito do corpo dos animais (sendo este valor multiplicado por 
dois), número de H. irritans, de nódulos de D. hominis, coleta de fezes e realização da contagem de ovos por grama de 
fezes (OPG) de helmintos gastrintestinais. O grupo 1 (controle) foi tratado quando a média do grupo era igual ou 
superior a 40 teleóginas e no grupo 2 (seletivo) foram tratados os animais que apresentaram uma infestação igual ou 
superior a 40 teleóginas. Em ambos os grupos os animais foram tratados com fipronil (1mg/kg), aplicado dorsalmente 
sobre os animais. Quando a infecção parasitária média foi superior a 250 OPG, da ordem Strongylida, todos os animais 
foram tratados com sulfóxido de albendazole (5mg/kg), por via subcutânea. Aqueles animais que apresentaram 
infestação superior a 10 nódulos de D. hominis, foram tratados com triclorfon a 10% no local dos nódulos. No grupo 1, a 
média de OPG dos seis animais (30%)  mais parasitados variou de 134,21 a 295,44 e, no grupo 2, variou de 91,67 a 
310,53. Tanto para o grupo 1, quanto para o grupo 2, observou-se que três dos seis animais com maior valor para OPG 
também tinham as maiores infestações de R. (B.) microplus. As infestações com larvas de D. hominis e adultos de H. 
irritans foram insignificantes em ambos os grupos, em função dos tratamentos realizados contra o R. (B.) microplus  
 
 
Código P-030  
IMUNIZAÇÃO COM O PEPTÍDEO SINTÉTICO ANTI-CARRAPATO RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS 
SBM7462 POR VIAS DE MUCOSA 
 
IMMUNIZATION WITH SYNTHETIC PEPTIDE ANTI-TICK RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS SBM7462 
VIA MUCOSAL ROUTES 

GABRIEL D. CARVALHO (UFV); ANA P. PECONICK (UFV); CARLA L. MEDEIROS (UFV); MARLENE I. VARGAS  
(UFV); JOAQUÍN H.  PATARROYO (UFV) 

A vacinação via mucosa consiste na administração de antígenos nestas superfícies, é um método não invasivo indutor 
de resposta imune sistêmica e local. Neste trabalho avaliou-se a resposta imune a vacina sintética anti-carrapato 
Rhipicephalus (Boophilus) microplus SBm7462®, administrada pelas vias oral e nasal. Utilizou-se 60 camundongos 
BALB/c, divididos em três grupos de 20 animais cada (I: imunização via oral; II: imunização via nasal; III: animais não 
imunizados). Aos nove e 15 dias após a primeira e segunda imunização coletou-se, separadamente para cada grupo, os 
linfócitos T dos animais imunizados, cultivando-os em estufa por 10 dias. Após a incubação, determinou-se a 
porcentagem de viabilidade celular e a natureza específica dos linfócitos T, os quais se comportaram como linfócitos T 
de memória. As médias do número de linfócitos T SBm7462-reativos foram submetidas à análise de variância e 
comparação pelo teste de Tukey, 5% de probabilidade. O grupo II apresentou uma maior proliferação celular “in vitro”. 
Para o ELISA-indireto, foram positivos somente dois animais no grupo I e oito no grupo II. As vias oral e nasal são vias 
alternativamente viáveis para imunização com o peptídeo sintético SBm7462®, porém requerem maior número de doses 
para induzir resposta com altos níveis de imunoglobulinas. 
Palavras-chave: imunização, carrapato, vacina via mucosas, vacinação oral, vacinação nasal. 
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Código P-031  
PARÂMETROS BIOLÓGICOS DE AMBLYOMMA CAJENNENSE (FABRICIUS, 1787) SOB CONDIÇÕES DE CAMPO 
E DE LABORATÓRIO EM PEDRO LEOPOLDO, MINAS GERAIS, BRASIL 
 
BIOLOGICAL PARAMETERS OF AMBLYOMMA CAJENNENSE (FABRICIUS, 1787) TICKS UNDER FIELD AND 
LABORATORY CONDITIONS IN PEDRO LEOPOLDO COUNTY, MINAS GERAIS STATE, BRAZIL 

CRISTINA M. L. LOPES (SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS); PAULO  R. 
OLIVEIRA (DEP. DE MED. VET. PREVENTIVA, ESC. DE VETERINÁRIA, UFMG); JOÃO PAULO HADDAD (DEP. DE 
MED. VET. PREVENTIVA, ESC. DE VETERINÁRIA, UFMG); LUÍSA N. DOMINGUES (DEP. DE MED. VET. 
PREVENTIVA, ESC. DE VETERINÁRIA, UFMG); RIZALDO R. PINHEIRO (DEP. DE MED. VETERINÁRIA 
PREVENTIVA, ESC. DE VETERINÁRIA, UFMG); LÍGIA  M. F. BORGES (DEP. DE PARASITOL., IPTSP/UFG); 
MARCELO B. LABRUNA (DEP. DE MED. VET. PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL, FAC. DE MED. VET. E 
ZOOTECNIA, USP); ROMÁRIO  C. LEITE (DEP. DE MED. VET. PREVENTIVA, ESCOLA DE VETERINÁRIA, UFMG) 

Este trabalho avaliou os parâmetros biológicos: período de pré-postura, período de incubação dos ovos e período 
máximo de sobrevivência das larvas em jejum, sob condições de campo e laboratório, com intenção de criar subsídios 
para medidas mais racionais de controle de Amblyomma cajennense. O estudo foi realizado na fazenda experimental da 
Escola de Veterinária da UFMG. A cada 14 dias, de setembro/1997 a março/1998 e de outubro/1998 a abril/1999, seis 
tubos telados contendo fêmeas ingurgitadas foram mantidos em pastos de Brachiaria decubens, com mais de 60 cm. de 
altura e outros seis em estufa BOD (27ºC e 80% UR). Para ambos os grupos, foram utilizadas 84 e 72 fêmeas para o 
primeiro e segundo período de observação, respectivamente. O período de pré-postura nas duas condições foi similar 
(5-7 dias). Houve diferença significativa entre: período de incubação dos ovos, grupo mantido no pasto (56-60 dias) e 
grupo em BOD (34-39 dias) e, período máximo de sobrevivência das larvas em jejum, grupo mantido no pasto (14 
meses) e em BOD (9,5 meses), sugerindo a ocorrência de diapausa comportamental. Longo período de sobrevivência 
das larvas em jejum no pasto deve ser considerado para implantação de um programa de controle de A. cajennense.  
Palavras – Chave: Amblyomma cajennense, larvas em jejum, diapausa 
 
 
Código P-032 
DERMATOPATIAS DE ORIGEM FÚNGICA, BACTERIANA E PARASITÁRIA E AVALIAÇÃO DOS MÉTODOS 
DIRETOS E CULTURAS SELETIVAS PARA O DIAGNÓSTICO DE FUNGOS EM CÃES NA ILHA DE SÃO LUIS-MA. 

DERMATOPHATHY OF FUNGI, BACTERIAL AND PARASITIC ORIGIN AND EVALUATION OF THE DIRECT AND 
CULTURE METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF FUNGI IN DOGS FROM SÃO LUIS ISLAND, MA. 

HAILTON RÓGERIS CUNHA DOS REIS (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA); EDVALDO 
FRANCO AMORIM-FILHO (BOLSISTA FAPEMA/UEMA); ANA CLARA GOMES DOS SANTOS (BOLSISTA 
BFP/FAPEMA/UEMA); RITA DE MARIA SEABRA NOGUEIRA DE CANDANEDO GUERRA (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA) 

Objetivou-se diagnosticar as dermatopatias de origem fúngica, bacteriana e parasitária e avaliar os métodos diretos e 
culturas seletivas para fungos em cães, no município de São Luís–Maranhão. De 50 cães com perfil dermatopata, com 
raça e sem raça definida, idades variadas, de ambos os sexos, domiciliados e/ou errantes, foram coletadas amostras de 
pêlos das lesões cutâneas para o exame direto (tricograma), culturas seletivas fúngicas e bacterianas e raspados de 
cutâneos para diagnóstico de ácaros causadores de sarna. Os resultados foram analisados através das técnicas de 
estatística descritiva inferencial, incluindo análises de concordância, considerando o nível de significância de 5%, 
através dos testes Extrato de Fisher e Qui-quadrado. Das amostras analisadas para o diagnóstico micológico foi 
observado 24 (48%) e 48 (96%) de positividade nos exames direto e cultura seletiva, respectivamente, apresentando 
diferença estatística (P&#706;0,0001). A espécie Microsporum gypseum foi isolada em 2 (4%) amostras e em 46 (92%) 
foram isolados fungos sapróbios: Alternaria sp., Malassezia sp., Aspergillus sp., Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, 
Aspergillus flavus, Absidia sp., Absidia corymbifera, Scopulariopsis sp., Mucor sp., Rhizopus sp., Penicillium sp., 
Chaetomium sp., Candida sp., Curvularia sp., Cladosporium sp., Fusarium sp., fungos leveduriformes. Maior número de 
animais positivos foi na faixa etária de até 1 ano, não foi observada predisposição sexual e nem racial.  Bactérias foram 
isoladas em 47 (96%) animais sendo o gênero Staphylococcus o mais freqüente. No exame de raspado cutâneo 
detectou-se a presença do ácaro Demodex canis em 5 (10%) animais. Dentre as lesões primárias destacou-se placa 
urticariante com 66% de ocorrência e a alopecia constitui-se na lesão cutânea secundária mais freqüente (98%). As 
regiões acometidas com maior freqüência foram o tronco, a cefálica e os membros posteriores. 
Ressalta-se a importância da cultura seletiva no diagnóstico das dermatomicoses e dermatofitoses caninas. 
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Código P-033  
PERÍODO DE ALIMENTAÇÃO DE NINFAS DE SEGUNDO INSTAR DE ORNITHODOROS ROSTRATUS ARAGÃO, 
1911 (ACARI: ARGASIDAE) ALIMENTADAS EM COELHOS E CÃES DOMÉSTICOS  //  FEEDING PERIOD OF 
SECOND INSTARS’ NYMPHS OF ORNITHODOROS ROSTRATUS ARAGÃO, 1911 (ACARI: ARGASIDAE) FED ON 
RABBITS AND DOMESTIC DOGS 

CARLA CAROLINA DIAS UZEDO RIBEIRO (ALUNA DE GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA/UFRRJ-
SEROPÉDICA/RJ); ELIANE MATTOS PIRANDA (CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
VETERINÁRIAS/DPA/IV/UFRRJ-SEROPÉDICA/RJ); PAULO HENRIQUE DUARTE CANÇADO (CURSO DE PÓS 
GRADUAÇÃO EM CIÊNCI. VETERINÁRIAS/DPA/IV/UFRRJ-SEROPÉDICA/RJ); TATIANE KAWAMURA DE 
ALMEIDA (CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS  VETERINÁRIAS/DPA/IV/UFRRJ-SEROPÉDICA/RJ); 
JOÃO LUIZ HORÁCIO FACCINI (DEP. DE PARASIT. ANIMAL - IV/UFRRJ-SEROPÉDICA/RJ)  

Ornithodoros rostratus é uma espécie que se destaca por ter diferentes tipos de hospedeiro, se adaptando bem a locais 
onde tem animais domésticos e humanos. Estes carrapatos já foram encontrados parasitando cães, suínos, humanos, 
além dos relatos de parasitismo em bovinos e caprinos. Para o melhor entendimento de sua biologia é essencial estudar 
o período alimentar dessa espécie em diferentes hospedeiros. Neste trabalho, a alimentação de ninfas de segundo 
instar de O. rostratus foi realizada em coelhos (Oryctolagus cuniculus) e cães domésticos (Canis familiaris). Carrapatos 
de duas origens diferentes foram utilizados. As ninfas alimentadas em coelhos são oriundas de uma fêmea coletada do 
ambiente e aquelas alimentadas em cães originaram-se de carrapatos coletados em porco-monteiro (Sus scrofa), 
ambos da região do Pantanal do Matogrosso do Sul. Foram alimentadas 10 ninfas em dois coelhos e 20 ninfas em dois 
cães domésticos. Após cada infestação, houve substituição dos hospedeiros, momento em que se observaram lesões 
do tipo equimoses na pele. Os espécimes foram expostos individualmente à alimentação no seu respectivo hospedeiro. 
O ingurgitamento foi acompanhado, com a contagem de tempo em minutos. O período alimentar médio obtido para 
ninfas de segundo instar alimentadas em coelhos foi de 18,6 ± 11,42 minutos e alimentadas em cães foi de 13,35 ± 8,89 
minutos. Quando comparadas pelo Teste t, as médias não apresentaram diferença estatística (p>0,05). Os resultados 
apresentados demonstram que ninfas de segundo instar de O. rostratus podem ser alimentadas sem danos a sua 
biologia tanto em coelhos quanto em cães domésticos, corroborando a eficiência de ambos como hospedeiro, podendo 
assim ter opção de escolha para manutenção de uma colônia , devido à escassez de dados relativos à biologia desta 
espécie de carrapato.  Agradecimento: CAPES e CNPq 
 
Código P-034  
ANOMALIA BILATERAL NO GONÓSTILO DE SCIOPEMYIA SORDELLII (SHANNON & DEL PONTE) (DIPTERA, 
PSYCHODIDAE)  //  BILATERAL ANOMALY IN THE STYLE OF SCIOPEMYIA SORDELLII (SHANNON & DEL 
PONTE) (DIPTERA,PSYCHODIDAE) 

ANDRÉ ANTONIO CUTOLO (DEPTO DE ZOOLOGIA, IB, UNESP, RIO CLARO); CLAUDIO JOSÉ VON ZUBEN 
(DEPTO DE ZOOLOGIA, IB, UNESP, RIO CLARO); EUNICE APARECIDA BIANCHI GALATI (DEPTO DE 
EPIDEMIOLOGIA, FAC. DE SAÚDE PÚBLICA, USP ) 

Este trabalho relata o encontro de um exemplar anômalo macho da espécie Sciopemyia sordellii com oito espinhos em 
um gonóstilo e cinco no outro. Para esta espécie o número de espinhos normalmente esperado em cada gonóstilo é 
quatro. O espécime foi capturado por meio de armadilha automática do tipo CDC, em área de mata da Floresta Estadual 
Edmundo Navarro de Andrade, em maio de 2004, no município de Rio Claro, Estado de São Paulo. Anomalia 
semelhante já foi relatada nesta espécie, sendo pela primeira vez encontrada bilateral. Tais achados podem causar 
confusão na identificação específica e levar à descrição de novas espécies, aumentando a lista de sinonímia do grupo.  
 
Código P-035  
COMPORTAMENTO DA FASE PARASITÁRIA DA DERMATOBIA HOMINIS EM BOVINOS DO MUNICÍPIO DE RIO 
MARIA, SUDESTE DO ESTADO DO PARÁ, BRASIL.  //  BEHAVIOUR OF THE PARASITIC PHASE OF 
DERMATOBIA HOMINIS IN CATTLE IN RIO MARIA, SOUTHWESTERN PARÁ STATE, BRAZIL.  

CARLINDOMAR JOSÉ SOUZA (MÉDICO VETERINÁRIO AUTÔNOMO); RAIMUNDO NONATO MORAES 
BENIGNO (UNIV. FED. RURAL DA AMAZÔNIA - UFRA); KELLICE FEITOSA ARAÚJO (UFRA) 

Objetivando estudar o comportamento parasitário da mosca berneira no estado do Pará, desenvolveu-se um 
experimento em uma propriedade rural localizada no município de Rio Maria, pertencente à mesorregião do sudeste 
paraense. Foram utilizadas no experimento, 18 vacas lactantes, mestiças de holandês de três padrões de pelagem. 
Durante o período de julho de 2004 a junho de 2005, em intervalos de 30 dias, procedia-se a contagem das lesões 
nodulares causadas pelas larvas de D.  hominis, em ambos os lados corporais dos animais. As contagens dos nódulos 
foram realizadas logo após a ordenha, no curral de alimentação, registrando-se os dados relativos aos procedimentos 
de controle da berne nos animais experimentais. Lesões nodulares foram detectadas durante todo o período 
experimental, com uma carga parasitária média por animal, em ambos os lados corporais, variando de 0,28 a 7,56 
nódulos. Ao final do experimento registrou-se, nos dois lados corporais, 286 nódulos (49% no lado corporal direito e 
51% no esquerdo), correspondendo a uma média mensal de 1,32 nódulos por animal. As médias, bilaterais, das cargas 
parasitárias obtidas nas áreas corporais estudadas revelaram um predomínio da região do flanco e costado (66,43%), 
seguida pela região do pescoço e patas dianteiras (17,5%) e ventre e patas traseiras (10,13%). Nas outras áreas, os 
índices foram inferiores a 5%, sendo que na região da cabeça não foram detectados nódulos. As médias de cargas 
parasitárias obtidas de acordo com as pelagens mostraram que os animais de pelagem preta foram as mais 
parasitadas, com carga bilateral média de infestação (nove nódulos) e respectiva freqüência (60%) aproximadamente 
três vezes superior. As cargas parasitárias foram influenciadas pelas medidas profiláticas adotadas na propriedade, já 
que, a carga parasitária média por animal no início do experimento, de 7,56 nódulos, foi decrescendo até outubro de 
2004 (0,39/animal) e nos demais meses ficou entre 0,28 e 0,78/animal. 
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Código P-036 
AVALIAÇÃO IN VITRO DA EFICÁCIA DE ACARICIDAS CONTRA RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS 
(ACARI: IXODIDAE) DE BOVINOS LEITEIROS DA REGIÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE, ESTADO DE SÃO 
PAULO, BRASIL. 

IN VITRO EVALUATION OF ACARICIDES EFFICIENCY AGAINST RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS 
(ACARI: IXODIDAE) FROM DAIRY CATTLE AT THE REGION OF PRESIDENTE PRUDENTE, SÃO PAULO STATE, 
BRAZIL.  

EIDI YOSHIHARA (APTA - PÓLO DA ALTA SOROCABANA – LABORATÓRIO DE SANIDADE ANIMAL, 
PRESIDENTE PRUDENTE - SP); MARCIA  C. MENDES (APTA - INSTITUTO BIOLÓGICO – LABORATÓRIO DE 
PARASITOLOGIA ANIMAL, SÃO PAULO – SP); CAMILA K. P. LIMA (APTA - INSTITUTO BIOLÓGICO – 
LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA ANIMAL, SÃO PAULO – SP); EDIVAL P. SANTOS (APTA - PÓLO DA ALTA 
SOROCABANA – LABORATÓRIO DE SANIDADE ANIMAL, PRESIDENTE PRUDENTE - SP); ARLINDO D. G. 
JUNIOR (CATI – EDR, PRESIDENTE PRUDENTE - SP) 

O carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus é um dos principais ectoparasitas que causam prejuízos diretos e 
indiretos a bovinocultura leiteira nos países de clima tropical e subtropical. A utilização de produtos carrapaticidas é a 
principal forma de controle desse carrapato. O uso indiscriminado e sem nenhum critério dos produtos carrapaticidas 
tem levado à seleção de inúmeras populações resistentes aos mais diversos princípios químicos disponíveis no 
mercado e também possibilitando a presença de resíduos na carne e leite. Com o objetivo de avaliar a eficácia de 
alguns produtos, realizaram-se testes “in vitro” com teleóginas procedentes de sete propriedades rurais da região de 
Presidente Prudente. Entre os meses de abril de 2007 a fevereiro de 2008, fêmeas ingurgitadas foram coletadas de 
bovinos naturalmente infestados e submetidas a banhos de imersão em soluções carrapaticidas nas diluições 
comercialmente recomendadas. Foram usados os seguintes produtos e associações: Amitraz, Deltametrina, 
Cipermetrina, Cipermetrina + Diclorvós e Diclorvós + Clorpirifós, empregando-se grupo de dez teleóginas para cada 
produto ou associação e um grupo controle. Os testes de eficácia mostraram a susceptibilidade em níveis variados para 
as bases químicas testadas. As eficácias médias obtidas foram as seguintes: Amitraz – 47,62 %, Deltametrina – 26,53 
%, Cipermetrina – 22,97 %, Cipermetrina + Diclorvós – 59,34 % e Diclorvós + Clorpirifós – 90,41 %. Os resultados 
mostraram que a associação de carrapaticidas fosforados (Diclorvós + Clorpirifós) mostrou eficiência superior em 
relação aos demais grupos químicos e associações. O teste de biocarrapaticidograma deve ser recomendado ao 
produtor, visto que constitui num eficiente medidor da eficácia do carrapaticida, além de indicar o produto carrapaticida 
mais eficaz no controle aos carrapatos em um determinado rebanho. 
 
Código P-037  
ATIVIDADE DOS ÓLEOS ESSENCIAIS DE MENTHA PIPERITA, CYMBOPOGON COENANTHUS, CYMBOPOGON 
MARTINII E ROSMARINUS OFFICINALIS SOBRE LARVAS DE RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS 

MENTHA PIPERITA, CYMBOPOGON SCOENANTHUS, CYMBOPOGON MARTINII AND 
ROSMARINUSOFFICINALIS ESSENTIAL OILS ACTIVITY AGAINST RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS MICROPLUS   

LUCIANA MORITA KATIKI (APTA-IZ (PÓS GRADUANDA UNESP-BOTUCATU)); ANA CAROLINA SOUZA  
CHAGAS (EMBRAPA-SÃO CARLOS); MARCIA CRISTINA DE SENA OLIVEIRA (EMBRAPA- SÃO CARLOS); 
CECILIA JOSÉ VERÍSSIMO (APTA-IZ); JENIFFER FERRENZINI (ALUNA GRADUAÇÃO-UNICEP) 

A crescente resistência do carrapato R. microplus aos acaricidas sintéticos tornou-se grande problemas para os 
pecuaristas brasileiros. O uso de extratos de várias plantas têm demonstrado atividade acaricida e sua aplicação é uma 
alternativa ao uso de produtos com alta toxidade. Assim, o objetivo do trabalho foi verificar a ação acaricida dos óleos 
essenciais de Mentha piperita, Cymbopogon scoenanthus, Cymbopogon martinii e Rosmarinus officinalis sobre larvas 
de R. microplus. O experimento foi realizado no Laboratório de Sanidade Animal da Embrapa (São Carlos-SP). Os óleos 
essenciais foram adquiridos comercialmente, solubilizados com Tween 80 a 1% e diluídos com água nas concentrações 
2,5%, 5% e 10%. Aproximadamente 100 larvas foram colocadas entre quadrados de papel filtro (2x2) recém 
impregnados com as diferentes concentrações de óleo e inseridas em envelopes, também de papel filtro e vedado com 
pregadores de plástico. Todos os testes foram feitos com 3 repetições. As amostras ficaram em estufa a 27˚C e 
aproximadamente 80% UR. As leituras foram feitas após 24 horas, contando-se as larvas vivas e as mortas com auxílio 
de uma bomba a vácuo com uma ponteira adaptada à ponta. Os óleos de C. scoenanthus, C. martinii e M. piperita 
apresentaram 100% de eficácia em todas as concentrações testadas contra as larvas de carrapato. O óleo de R. 
officinalis a 10% apresentou 92,69% de eficácia; a 5%, 96,3% de eficácia e a 2,5% não apresentou eficácia, ficando 
todas as larvas vivas. O teste controle com água+Tween 80 (1%) resultou em 100% das larvas vivas. O uso potencial 
desses extratos está sendo melhor investigado visando sua aplicabilidade. 
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Código P-038  
DETERMINAÇÃO DO PESO DE OVOS DE CARRAPATOS MANTIDOS EM LABORATÓRIO 

DETERMINATION OF THE WEIGHT OF EGGS FROM TICKS MAINTAINED IN LABORATORY 

GUILHERME S. SABATINI (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO); TIAGO F. MARTINS  (UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO); MAURICIO C. HORTA (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO); RICARDO P. G. LOPEZ (UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO); MARCELO B. LABRUNA (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) 

Os carrapatos são ectoparasitas de animais domésticos e silvestres. Até o presente momento, há 59 espécies válidas 
no Brasil, pertencentes às famílias Ixodidae e Argasidae. Estudos realizados em colônias mantidas em laboratório são 
fundamentais para o conhecimento da biologia desses artrópodes. O presente trabalho objetivou determinar o peso de 
ovos de seis espécies diferentes de carrapatos encontrados no Brasil.  Ovos de posturas realizadas por fêmeas 
ingurgitadas de Amblyomma aureolatum, Amblyomma dubitatum, Amblyomma coelebs, Amblyomma oblongoguttatum, 
Argas miniatus e Ornithodoros sp, mantidos em estufas B.O.D. em temperatura e umidade relativa conforme a espécie 
(25ºC e 80-95%UR), foram contados e separados com auxílio de uma lupa esterioscópica e pesados em balança de 
precisão. Para tal, pesaram-se 25 grupos de 100 ovos em cada, provenientes de 5 fêmeas de cada espécie. Os 
resultados encontrados foram utilizados, através de regra de três simples, para determinação do número de ovos 
presentes em 1,0 g de ovos para cada espécie.  A média do número de ovos presentes em 1,0 g, em cada espécie de 
carrapato foi de 15.664 ± 1.616 para A. aureolatum; 11.236 ± 669 para A. dubittatum; 14.493 ± 1.636 para A. 
oblongoguttatum; 11.111 ± 794 para A. coelebs; 7.194 ± 618 para A. miniatus e 8.621 ± 470 para Ornithodoros sp.  Foi 
possível detectar diferenças na média de pesos dos ovos das diferentes espécies analisadas, demonstrando que os 
argasídeos apresentaram ovos em média mais pesados que os ixodídeos, conseqüentemente menor quantidade por 1,0 
g de ovos. Os dados obtidos no presente estudo são de fundamental importância para estudos sobre a biologia dos 
carrapatos em condições experimentais de laboratório. 
Agradecimento: Pedro Cesar Ferreira da Silva 
 
Código P-039  
EFEITO DO MANEJO DA PASTAGEM SOBRE CONTROLE DO CARRAPATO AMBLYOMMA CAJENNENSE EM 
UMA POPULAÇÃO EQUIINA NATURALMENTE INFESTADA 

EFFECT OF MANAGEMENT GRAZING ON CONTROL OF TICK AMBLYOMMA CAJENNENSE IN HORSES 
POPULATION NATURALLY INFESTED 

ADRIANA H.C.NOGUEIRA (APTA REGIONAL EXTREMO OESTE - ARAÇATUBA); FLÁVIA M.E.ANDRADE (APTA 
REGIONAL EXTREMO OESTE - ANDRADINA); DANIELA P. CHIEBAO (APTA REGIONAL - SOROCABA); VERA 
C.L.M. CURCI (APTA REGIONAL EXTREMO OESTE - ARAÇATUBA); JOÃO J. A.A. DEMARCHI (APTA 
REGIONAL EXTREMO OESTE - ANDRADINA); MARCELO B. LABRUNA  (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) 

O controle estratégico do Amblyomma cajennense é um procedimento defendido para utilização em eqüinos no Brasil. 
Porém as medidas utilizadas até agora não tem tido resultados satisfatórios e providências são requisitadas devido aos 
prejuízos econômicos acarretados. O presente trabalho avaliou a eficiência da roçada mecânica sobre o controle do A. 
cajennense em uma populaçãoo equina naturalmente infestada em uma propriedade em Andradina - São Paulo. Doze 
animais foram selecionados e divididos em dois grupos homogeneos quanto Ã  infestação: G1, (pasto controle, n=6) e 
G2 (pasto roçado, n = 6). O período experimental foi de janeiro a dezembro de 2007. Foram realizadas três contagens 
com intervalos de 14 dias no início e 3 ao final do experimento. O delineamento foi completamente casualizado com seis 
repetições (animais). Os pastos eram formados por Panicum maximum cv. Tanzânia invadidos por Brachiaria 
decumbens e outras. No G1 foi realizado o manejo normal da fazenda, enquanto no G2 foram realizadas 3 roçadas com 
roçaadeira de arrasto (5 a 10 cm de resíduo): a parte inferior do pasto foi roçada duas vezes, nos períodos de 05-
09/02/2007 e 23-27/04/2007; e a superior somente em 05-09/03/2007 já que as condições climáticas eram 
desfavoráveis ao crescimento. Estas alternâncias visaram à  manutenção de forragem para alimentação dos animais à  
pasto. A forragem roçada não foi retirada do pasto, formando uma camada que reduziu temperatura e radiaçãoo solar 
no solo. Durante o período experimental o G1 teve um aumento de 2,06 vezes, enquanto que no G2 aumentou 1,74 
vezes a infestação de A. cajennense, elevação que não diferiu entre os grupos pela análise de variância (P=0,1046) 
realizada pelo programa PROGGLM (SASÂ®). Esses resultados demonstram que as roçaadas não obtiveram o 
sucesso esperado, provavelmente devido Ã  realização tardia e cobertura do solo por forragem.  Sugere-se que estudos 
futuros sejam realizados para adequar a época da roçaada e o destino da forragem cortada. 
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Código P-040  
COMPARAÇÃO DA FECUNDIDADE E DESENVOLVIMENTO DOS FLEBOTOMÍNEOS LUTZOMYIA LONGIPALPIS 
(DIPTERA: PSYCHODIDAE) ALIMENTADOS COM SANGUE DE HUMANOS, GALINHAS OU CÃES 

COMPARING THE FECUNDITY AND DEVELOPMENT OF PHLEBOTOMINE SANDFLIES LUTZOMYIA 
LONGIPALPIS (DIPTERA: PSYCHODIDAE) FED WITH BLOOD FROM HUMANS, CHICKENS OR DOGS 

ALEXANDRE NASCIMENTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); REGINALDO CAVALCANTE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); BRUCE  ALEXANDER (LIVERPOOL SCHOOL OF TROPICAL 
MEDICINE); PAUL BATES (LIVERPOOL SCHOOL OF TROPICAL MEDICINE) 

O flebotomíneo Lutzomyia longipalpis é o principal vetor americano da Leishmania infantum, agente etiológico do 
calazar. As fêmeas destes insetos, em áreas urbanas, alimentam-se de várias fontes de sangue, das quais as mais 
importantes são o cão, o homem e a galinha doméstica. Realizou-se um estudo comparativo da alimentação destes 
insetos sobre diferentes fontes sanguíneas, analisando o número de ovos produzidos, o tempo de desenvolvimento, a 
proporção macho/fêmea da progênie, o tempo de repasto e o volume de sangue ingerido para cada hospedeiro. Os 
flebotomíneos utilizados foram de geração F1 de uma colônia fechada, localizada na Universidade Federal do Piauí. 
Todos os experimentos foram realizados a 27±1°C e 80% de umidade relativa. Utilizou-se 60 fêmeas para repasto em 
cada fonte sanguínea, divididas em três séries. A sobrevivência pós-alimentação e pós-oviposição foi registrada, além 
do número de ovos produzidos por cada fêmea. As larvas foram criadas até adulto e os tempos de desenvolvimento e a 
proporção macho/fêmea dos três grupos comparados. Comparou-se também o tempo e volume sanguíneo ingerido por 
fêmea no repasto em cada hospedeiro. Não houve diferença significativa no tempo de desenvolvimento ou na proporção 
macho/fêmea da progênie entre os três grupos, porém houve diferença significativa no número total de ovos produzidos 
pelas fêmeas alimentadas com sangue humano e aquelas que se alimentaram com sangue de galinha ou cão. Houve 
também diferença no volume de sangue ingerido por fêmeas alimentadas com sangue humano e aquelas que picaram 
galinhas ou cães, apesar de terem se alimentado significativamente mais rápido quando picaram o homem em relação 
aos demais hospedeiros. A fonte sanguínea  utilizada no repasto influencia na quantidade de ovos produzidos, sendo o 
sangue humano menos nutritivo que aquele das galinhas ou cães, entretanto, o Lutzomyia longipalpis pode ingerir 
maiores volumes de sangue mais rapidamente picando o homem, em relação as demais espécies de hospedeiro 
encontradas com maior frequência nos focos urbanos de calazar. 
 
Código P-041 
AVALIAÇÃO IN VITRO DA EFICIÊNCIA DE ACARICIDAS SOBRE RIPHICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS 
(CANESTRINI,1987) (ÁCARO: IXODIDAE) DE BOVINOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL 

IN VITRO EVALUATION OF ACARICIDES EFFICIENCY TO RIPHICEPHALUS (BOOPHILUS) 
MICROPLUS(CANESTRINI,1987) (ÁCARO: IXODIDAE) FROM BOVINES OF RIO GRANDE DO SUL STATE, BRAZIL 

GIOVANA CAMILLO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS, 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA, LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS, 
SANTA MARIA, RS,BRASIL.); FERNANDA FLORES VOGEL (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS, DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA, 
LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS, SANTA MARIA, RS,BRASIL.); LUÍS ANTÔNIO SANGIONI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS, DEPARTAMENTO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA, LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS, SANTA MARIA, 
RS,BRASIL.); GUSTAVO CAUDURO CADORE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, CENTRO DE 
CIÊNCIAS RURAIS, DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA, LABORATÓRIO DE 
DOENÇAS PARASITÁRIAS,SANTA MARIA, RS,BRASIL.); ROBERTA FERRARI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA MARIA, CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS, DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA 
PREVENTIVA, LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS, SANTA MARIA, RS,BRASIL.) 

O carrapato dos bovinos é um parasito de grande importância econômica uma vez que determina perdas diretas e 
indiretas através da transmissão de doenças. O uso indiscriminado dos carrapaticidas tem contribuído ao aparecimento 
da resistência de ordem genética dos ixodídeos a estes produtos. A resistência do Rhipicephalus (Boophilus) microplus 
aos acaricidas disponíveis no mercado deve ser encarada como um sério problema para a pecuária. Assim, o objetivo 
da realização deste trabalho foi caracterizar a susceptibilidade dos diferentes isolados do R. (B.) microplus em relação 
aos diferentes acaricidas utilizados no Rio Grande do Sul. Para tal, amostras de carrapato foram coletadas em 42 
propriedades situadas em diferentes municípios para a realização do teste de imersão de teleóginas 
(biocarrapaticidograma). Assim foram utilizados como parâmetros, a postura das teleóginas e o índice de eclodibilidade 
desses ovos. Os municípios compreendem as regiões: Central (13/24; 54,16%), Planalto centro-norte (2/24; 8,33), 
Noroeste (2/24; 8,33%), Fronteira Oeste (6/24; 25%) e Sul (1/24; 4,18%) do RS. Não foram coletadas amostras de 
carrapato pertencentes às regiões Planalto Nordeste, Serrana, Litoral Norte, Metropolitana e grande Porto Alegre. 
Observou-se nas propriedades testadas que o amitraz foi eficaz em 14,2% das propriedades (6/42), a cipermetrina em 
20,6% (6/29), a associação de cipermetrina-clorpirifós-citronelol em 60,9% (25/41), a associação da cipermetrina-ethion 
em 37% (10/27) e a associação de amitraz-clorpirifós em 100% (11/11) das propriedades testadas.Com base nos 
resultados obtidos, pode-se observar que a resistência do R. (B.) microplus aos acaricidas vem aumentando 
gradativamente tanto em número como em amplitude de produtos comerciais. Este fato salienta a necessidade de 
maiores estudos com relação aos mecanismos de resistência parasitárias assim como de programas estratégicos para 
o controle do R. (B.) microplus. Agradecimento: PIBIC/Cnpq 
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Código P-042  
EFEITO DO ÓLEO DE EUCALYPTUS STAIGERIANA SOBRE L3 DE COCHLIOMYIA HOMINIVORAX: 
DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA IN VITRO PARA AVALIAÇÃO DE EXTRATOS DE PLANTAS  

EFFECT OF EUCALYPTUS STAIGERIANA OIL AGAINST COCHLIOMYIA HOMINIVORAX L3: DEVELOPMENT OF 
IN VITRO METHODOLOGY FOR PLANT EXTRACT EVALUATION  

MÁRCIA CRISTINA DE SENA OLIVEIRA (EMBRAPA PECUÁRIA SUDESTE); ANA CAROLINA DE S. CHAGAS 
(EMBRAPA PECUÁRIA SUDESTE); RODRIGO GIGLIOTI (ALUNO UNESP-JABOTICABAL); JENIFER FERREZINI 
(ALUNA UNICEP); CAMILA O. CARVALHO (ALUNA UFSCAR) 

O presente experimento foi desenvolvido com a finalidade de testar o efeito do óleo de Eucalyptus staigeriana sobre as 
larvas de C. hominivorax e estabelecer metodologia para análise do efeito de fitoterápicos “in vitro”. Foram usadas L3, 
provenientes de cultura mantida no Laboratório de Sanidade Animal da Embrapa Pecuária Sudeste. O óleo essencial de 
E. staigeriana foi diluído em sangue com citrato de sódio para as concentrações de 5,0%, 2,5%, 1,25%, 0,625% e 
0,30% e emulsificado com Tween 80 a 1,66% (com auxílio de um agitador) para o volume final de 1mL. Os extratos 
foram incorporados a 1 g de carne moída, compondo assim o meio de cultura. Este meio foi distribuído em Placas de 
Petri. Foram preparados dois tipos de controles: um contendo somente sangue emulsificado com Tween 80, na mesma 
concentração utilizada para os tratamentos, e outro sem o emulsificante. Foram preparadas três repetições,  
contendo um grama de meio de cultura para cada tratamento. Doze larvas foram colocadas em cada placa sobre o meio 
de cultura e então incubadas  em estufa a 37°C. As leituras foram feitas com duas, seis, doze e vinte e quatro horas 
após a incubação. O emulsificante não apresentou efeito sobre as larvas do grupo controle, mas elas não completaram 
o ciclo biológico (não houve emergência do pupário). No controle sem o Tween o ciclo se completou. 
Verificou-se que o óleo essencial a 5% foi letal para 100% das larvas em 2 horas e a concentração de 2,5% foi letal 
após 12 horas de exposição. Conclui-se que um antiparasitário tópico a base deste óleo poderia ser eficiente, atuando 
inclusive na redução da população de C. hominivorax. Novos estudos estão sendo conduzidos no laboratório e a campo 
para comprovar esses resultados e estabelecer um parâmetro comparativo entre testes “in vivo” e  a metodologia “in 
vitro”.  Agradecimento: Projeto Financiado pela Embrapa 
 
 
Código P-043  
PROPORÇÃO SEXUAL DE CARRAPATOS ADULTOS DE AMBLYOMMA CAJENNENSE E AMBLYOMMA 
DUBITATUM (ACARI: IXODIDAE) EM VIDA LIVRE E EM VIDA PARASITÁRIA 

SEXUAL PROPORTION OF THE FREE-LIVING ADULTS AND ON ANIMALS OF AMBLYOMMA CAJENNENSE AND 
AMBLYOMMA DUBITATUM (ACARI: IXODIDAE)  

ELIZÂNGELA GUEDES (1 DEPT. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA, ESCOLA DE VETERINÁRIA, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL/2 LABORATÓRIO DE 
PARASITOLOGIA, EMBRAPA GADO DE LEITE, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL); ROMÁRIO  CERQUEIRA LEITE (1 
DEPT. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA, ESCOLA DE VETERINÁRIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL) 

A relação macho:fêmea é um importante parâmetro que caracteriza a evolução e a dinâmica natural das populações 
animais. O conhecimento das proporções entre os sexos em ixodídeos é relevante na análise da dinâmica das espécies 
e no seu eventual controle. Dessa forma, durante um estudo de dinâmica populacional de carrapatos Amblyomma 
cajennense e A. dubitatum em Coronel Pacheco/MG de maio de 2006 a abril de 2008 avaliou-se a proporção sexual de 
machos e fêmeas destas duas espécies de carrapatos em vida livre e em vida parasitária. Durante o período de maior 
atividade de adultos (outubro-abril) a proporção de machos foi maior na primeira metade (outubro-dezembro) que na 
segunda (janeiro-abril). Esta proporção foi de, aproximadamente, três machos para cada fêmea (3:1) em outubro-
dezembro/2006 e 2007 caindo para 1,5: 1 em janeiro-abril/2007 e 2008 para A. cajennense e de três machos para cada 
fêmea (3:1) caindo para 1:1 para A. dubitatum no mesmo período. A população parasitária de machos foi observada 
sobre os animais a partir de setembro de 2006 e de 2007, com elevada relação de machos para fêmeas até o mês de 
novembro de 2006 e de 2007. Fêmeas começaram a aparecer um mês mais tarde, a partir de outubro de 2006 e de 
2007, repetindo o que ocorreu quando capturados nas pastagens. Estas observações permitem inferir que o surgimento 
de uma população expressiva de machos antes das fêmeas deve estar relacionado à necessidade da presença precoce 
do macho sobre o hospedeiro para que este faça seu repasto sanguíneo, amadurecimento sexual e produção de 
feromônios para facilitar o encontro e a fixação sobre o hospedeiro de fêmeas, ninfas e machos não alimentados que se 
encontram na pastagem. Agradecimento: Apoio Financeiro: FAPEMIG; CAPES 
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Código P-044  
DINÂMICA SAZONAL DE ESTÁDIOS DE VIDA LIVRE DE AMBLYOMMA CAJENNENSE E AMBLYOMMA 
DUBITATUM (ACARI: IXODIDAE) NUMA ÁREA ENDÊMICA PARA FEBRE MACULOSA NA REGIÃO DE CORONEL 
PACHECO, MINAS GERAIS 

SEASONAL DYNAMICS OF THE FREE-LIVING STAGES OF AMBLYOMMA CAJENNENSE AND AMBLYOMMA 
DUBITATUM (ACARI: IXODIDAE) IN AN ENDEMIC AREA FOR SPOTTED FEVER IN THE CORONEL PACHECO 
REGION, MINAS GERAIS STATE, BRAZIL 

ELIZÂNGELA GUEDES (1 DEPT. MED. VETERINÁRIA PREVENTIVA, ESCOLA DE VETERINÁRIA, UNIV. FED. DE 
MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL/2 LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA, EMBRAPA GADO DE 
LEITE, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL); ROMÁRIO  CERQUEIRA LEITE (1 DEPT. MED. VETERINÁRIA 
PREVENTIVA, ESCOLA DE VETERINÁRIA, UNIV. FED. DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL) 

Um estudo sobre o comportamento sazonal de larvas, ninfas e adultos de vida livre de Amblyomma cajennense e 
Amblyomma dubitatum foi realizado em Coronel Pacheco, Minas Gerais, área endêmica para a Febre Maculosa 
Brasileira de maio de 2006 a abril de 2008. Larvas de Amblyomma sp. foram capturadas da pastagem através da 
técnica de arraste de flanela durante o período de maio a outubro de 2006, a partir de fevereiro de 2007 até novembro 
de 2007 e a partir de março de 2008. Picos populacionais bem definidos ocorreram em maio/2006, abril-maio/2007, 
abril/2008 e outubro-novembro/2007. Ninfas foram capturadas durante todos os meses do ano com o uso de armadilhas 
de CO2 e apresentaram picos populacionais entre os meses de junho e novembro. Adultos ocorreram durante todos os 
meses do ano com aumento populacional de outubro até março e de agosto até abril para A. cajennense e para A. 
dubitatum, respectivamente, nos dois anos de duração do experimento. Foram identificados picos na população de 
carrapatos sendo outubro-novembro/2006 e 2007, janeiro-fevereiro/2007 e 2008 os meses de maior captura de 
exemplares de A. cajennense e outubro-novembro/ 2006 e 2007, fevereiro-abril/2007 e 2008 os meses de maior captura 
de espécimes de A. dubitatum. Estes resultados indicam um padrão sazonal diferenciado para estádios de vida livre de 
A. dubitatum em relação à população de A. cajennense na referida área. 
Palavras-chave: dinâmica populacional, vida livre, Amblyomma cajennense, Amblyomma dubitatum, febre maculosa 
 
 
Código P-045 
SUSPENSÃO OLEOSA DE CONÍDIOS DE LECANICILLIUM LECANII OU METARHIZIUM ANISOPLIAE NO 
CONTROLE IN VITRO DE OVOS E LARVAS DE BOOPHILUS MICROPLUS  

OIL-BASED CONIDIAL SUSPENSION OF LECANICILLIUM LECANII OR METARHIZIUM ANISOPLIAE TO 
CONTROL BOOPHILUS MICROPLUS EGGS AND LARVAE IN VITRO 

ISABELE DA COSTA ANGELO (UFRRJ-IV-DPA); ÉVERTON KORT KAMP FERNANDES (UTAH STATE 
UNIVERSITY-DEPARTMENT OF BIOLOGY); ANDREIA LOUREIRO MUSSO TERRA (UFRRJ-IV-DPA); VÂNIA 
RITA ELIAS PINHEIRO BITTENCOURT (PROFESSORA ASSISTENTE I - UFRRJ-IV-DPA  

A utilização de fungos entomopatogênicos vem sendo considerada uma alternativa no controle de carrapatos, uma vez 
que é segura para mamíferos vertebrados. O objetivo do presente estudo foi comparar o efeito in vitro da suspensão 
oleosa de conídios de Metarhizium anisopliae ou Lecanicillium lecanii sobre ovos e larvas de Boophilus microplus. Os 
isolados de M. anisopliae (ESALQ 959) e de L. lecanii (CG 420) foram cultivados em BDA e EM, respectivamente, a 25 
± 1 ºC e UR ≥ 80% durante 15 dias. Os conídios foram adicionados à formulação composta por 84% de água destilada 
estéril, 15% de óleo mineral estéril e 1% de Tween 80. A concentração foi ajustada a 1 × 108 conídios ml-1. No grupo 
controle não houve adição de conídios à suspensão. Fêmeas de B. microplus foram mantidas a 27 ± 1ºC e UR ≥ 80% 
para realização da postura. Os ovos foram separados em alíquotas de 50mg em tubos de ensaio no 10º dia após início 
da postura. Para o bioensaio com larvas, tubos contendo 50 mg de ovos foram mantidos sob condições ideais até que 
houvesse total eclosão das larvas. O bioensaio foi realizado duas vezes e cada tratamento formado por 30 repetições. O 
tratamento foi constituído pela imersão dos espécimes em 3 mL da formulação durante três minutos. Não houve eclosão 
de larvas quando ovos foram tratados com as formulações de M. anisopliae ou L. lecanii; no grupo controle esse 
percentual foi superior a 98%. No bioensaio com larvas, o grupo tratado com L. lecanii apresentou 100% de mortalidade 
no quinto dia após tratamento, enquanto no grupo tratado com M. anisopliae, esse percentual foi observado somente no 
10º dia. Neste sentido, conclui-se: ambos os fungos são patogênicos para ovos e larvas do carrapato dos bovinos, com 
destaque para L. lecanii que apresentou grande potencial para o seu controle. 
Agradecimento: CAPES, CNPq, CENARGEN/Embrapa 
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Código P-046 
ANÁLISES DE BIOINFORMÁTICA NA IDENTIFICAÇÃO DE FAGOTOPOS DE CARRAPATOS SELECIONADOS 
POR BIBLIOTECAS DE PHAGE DISPLAY  

IN SILICO ANALYSIS FOR IDENTIFICATION OF TICK PHAGOTOPES SELECTED BY PHAGE DISPLAYED 
LIBRARIES  

CARLOS PRUDENCIO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA); MOACIR MACHIORI FILHO  (VALLÉE S/A); 
GUILHERME  ROCHA LINO SOUZA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA); RONE  CARDOSO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA); MATIAS  PABLO JUAN SZABÓ (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA); LUIZ  RICARDO GOULART (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA); RAFAEL 
NASCIMENTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA) 

Técnicas de phage display têm sido amplamente empregadas para o mapeamento de epítopos os quais tem servido 
como base para o desenvolvimento de vacinas moleculares. Esta técnica foi aplicada no mapeamento de epítopos do 
Rhipichephalus (Boophilus) microplus. Neste estudo, potenciais imunógenos foram identificados pela adoção de um 
processo em que os clones de fagos foram analisados por bioinformática, antes da realização de testes de campo. Foi 
demonstrada a possibilidade da identificação de importantes mimetopos do Rhipichephalus (Boophilus) microplus para o 
desenvolvimento de vacinas através da seleção de bibliotecas de phage display associada à análise de bioinformática. 
Key-words: Bioinformática, fagotopos, phage display, carrapatos, vacinas 
 
 
Código P-047 
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE UM PRODUTO COMERCIAL AEROSOL À BASE DE CIPERMETRINA, 
AZAMETIFÓS, SULFADIAZINA PRATA CONTRA MIÍASES CAUSADAS POR COCHLIOMYIA HOMINIVORAX. 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF A COMMERCIAL PRODUCT AEROSOL THE BASE OF 
CIPERMETRIN, AZAMETHIPHOS, SULFADIAZIN SILVER AGAINST MYIASIS CAUSED BY COCHLIOMYIA 
HOMINIVORAX. 

ELISANGELA DE SOUZA NEVES (PATSOS BIOTECNOLOGIA); SIDIMAR SOSSAI (PATSOS BIOTECNOLOGIA); 
LUIS G. R. PELISSONI (VETBRANDS/CEVA SANTE ANIMALE); ANÍSIO ANTÔNIO SILVA-JÚNIOR 
(VETBRANDS/CEVA SANTE ANIMALE); JORGE COUTO PIMENTEL (VETBRANDS/CEVA SANTE ANIMALE); 
JOAQUIN H. PATARROYO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA) 

A mosca Cochliomyia hominivorax, originária das Américas, causa enormes prejuízos à pecuária. Requer tecido vivo 
como alimento e produz feridas em quase todos os animais domésticos, selvagens e até mesmo em seres humanos. No 
Brasil, as perdas provocadas por esta praga têm sido calculadas em 150 milhões de dólares por ano. O objetivo desse 
trabalho foi avaliar a eficácia de um produto comercial a base de cipermetrina 0,5%, azametifós 1% e sulfadiazina prata 
0,1% no tratamento de míiases. Foram utilizados 13 bovinos mestiços 7/8 H/Z distribuídos em dois grupos: Grupo I – 5 
animais escolhidos aleatoriamente para formação do grupo tratado (aplicação do produto após 48 da infestação 
artificial) e Grupo II - 5 animais escolhidos aleatoriamente para formação do grupo testemunha (tratado 48 horas após o 
tratamento do grupo I). Foram realizadas duas feridas cirúrgicas simétricas de 5 cm de raio, uma em cada antímero, 
laterais às vértebras sacrais. O produto foi utilizado sobre as lesões infestadas do grupo I com 100 larvas de primeiro 
ístar de Cochliomya hominivorax 48 horas após a infestação experimental. A eficácia do produto foi calculada 
comparando o número de larvas mortas do grupo tratado com o número de larvas vivas do grupo testemunha. A eficácia 
larvicida do produto testado foi de 100% quando comparada com os animais do grupo  testemunha.  
Agradecimento: À Ceva/Vetbrands Saúde Animal pelo financiamento 
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Código P-048 
AVALIAÇÃO DA DINÂMICA DE ANTICORPOS CONTRA BORRELIA BURGDORFERI EM CÃES DO MUNICÍPIO DE 
RESENDE, RJ 

ASSESSMENT OF THE DYNAMIC OF ANTIBODIES AGAINST BORRELIA BURGDORFERI IN DOGS FROM 
RESENDE MUNICIPALITY, RJ 

NATHALIE COSTA DA CUNHA (UFRRJ); FABÍOLA NASCIMENTO CORRÊA (UFRRJ); DANIEL DA SILVA 
GUEDES JUNIOR (UFRRJ); ADIVALDO HENRIQUE DA FONSECA (UFRRJ) 

Na Borreliose de Lyme o cão pode atuar como importante sentinela epidemiológica, albergando espiroquetas e 
comportando-se como reservatório na natureza. O objetivo deste estudo foi verificar a freqüência de anticorpos da 
classe IgG contra Borrelia burgdorferi em caninos do município de Resende, RJ, situado em S 22030.165’, WO 
44042.654’; altitude 482 metros. Foram coletados soros mensalmente ao longo de um ano, sendo que de alguns cães 
obteve-se mais de uma amostra, variando de duas a sete. Para a obtenção da freqüência foi utilizado o Ensaio de 
Imunoadsorção enzimático indireto, considerando apenas uma amostra dos animais. Dentre os animais que tiveram 
mais de uma amostra e apresentaram resultado positivo, foi avaliado quanto à manutenção da positividade. Os 
resultados foram avaliados em relação à três faixas etárias (até 1 ano, entre 2 e 4 anos e acima de 5 anos), às quatro 
estações do ano e ao tipo de habitat (domiciliados ou de fazenda), utilizando-se o teste Qui-quadrado. Considerando-se 
apenas uma coleta, nos 105 soros analisados observou-se uma freqüência de 33,33% (35) cães soropositivos. Houve 
associação significativa quanto à idade, tendo sido observado uma maior proporção de positivos entre os cães acima de 
cinco anos. Não houve diferença estatística quanto à época do ano e o tipo de habitat. De um total de 29 caninos com 
mais de uma amostra analisada, cinco apresentaram-se positivos, sendo que, com exceção de um animal que teve 
apenas duas amostras analisadas, os demais não permaneceram positivos em todas as amostras. Conclui-se que 
anticorpos contra B. burgdorferi estavam circulantes na região independente da época do ano e do tipo de habitat, 
porém dependente quanto à idade. Além disso, o nível de anticorpos variou em um mesmo canino, sugerindo que deve 
ser levada em consideração a exposição do animal ao agente e a sua condição fisiológica no momento da análise. 
Agradecimento: FAPERJ e CAPES 
 
 
Código P-049 
DESENVOLVIMENTO DE BORRELIA BURGDORFERI EM CULTURA PRIMÁRIA DE CÉLULAS EMBRIONÁRIAS DE 
RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS E AMBLYOMMA CAJENNENSE EM MEIO BABOUR-STONNER-
KELLY 

DEVELOPMENT OF BORRELIA BURGDORFERI IN PRIMARY CULTURE OF EMBRYONIC CELLS OF 
RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS AND AMBLYOMMA CAJENNENSE IN MEDIUM BABOUR-
STONNER-KELLY 

JANIA DE REZENDE (UFRRJ); CHARLES PASSOS RANGEL (UFRRJ); NATHALIE COSTA DA CUNHA (UFRRJ); 
RAFAELLA CÂMARA TEIXEIRA (UFRRJ); ADIVALDO HENRIQUE DA FONSECA (UFRRJ) 

Células embrionárias de carrapatos mantidas in vitro constituem uma importante ferramenta para cultivo e estudo da 
biologia de Borrelia burgdorferi. O agente etiológico da borreliose de Lyme nos EUA e Europa é Borrelia burgdorferi, 
onde é transmitida por carrapatos do gênero Ixodes. O objetivo deste trabalho foi cultivar in vitro Borrelia burgdorferi em 
cultura primária de células embrionárias dos carrapatos Rhipicephalus (Boophilus) microplus e Amblyomma cajennense. 
A partir da cultura primária de células embrionárias de R. (B.) microplus foram realizados subcultivos mantidos com 
meio Leibovitz’s L-15 livre de antibiótico, que posteriomente foi trocado pelo meio Barbour-Stoener-Kelly (BSK). Após a 
adição do BSK na cultura, inoculou-se B. burgdorferi e também em Tubo de Leighton (TL) com BSK livres de células 
(controle), numa concentração final de 6x106 espiroquetas/mL. As células embrionárias de A. cajennense foram 
inicialmente cultivadas em meio L-15 com antibiótico, o qual foi substituído pelo BSK. Posteriormente, inoculou-se 
1,1x107 espiroquetas/mL cultivadas em meio BSK,  e também em TL controle livre de células. Todos os cultivos foram 
incubados em estufa bacteriológica a 34ºC. O desenvolvimento dos cultivos foram observados em microscópio de 
contraste de fase invertido, e as contagens de B. burgdorferi realizadas em câmara de neubauer. As lamínulas dos TL 
foram coradas com Giemsa. Foi constatado pela observação em microscópio de contraste de fase invertido a 
sobrevivência, aderência e multiplicação de B. burgdorferi, nas células embrionárias de R. (B.) microplus e A. 
cajennense. Não houve diferença na contagem final de espiroquetas cultivadas em células de R. (B.) microplus quando 
comparada ao controle livre de células, porém sobre as células de A. cajennense o valor total foi de aproximadamente 
1,9x107 espiroquetas/mL, enquanto no tubo controle livre de células foi 1x106 espiroquetas/mL. O cultivo de células do 
carrapato R. (B.) microplus e A. cajennense têm potencial para ser utilizado como substrato para cultivo de B. 
burgdorferi e para estudo de seu desenvolvimento.  Agradecimento: CAPES E FAPERJ 
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Código P-050 
INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL POR MEIO DE TUBOS CAPILARES NOS PARÂMETROS 
BIOLÓGICOS DE FÊMEAS SEMI-INGURGITADAS DE DERMACENTOR (ANOCENTOR) NITENS (ACARI: 
IXODIDAE), COM PESO INICIAL DE 60-100 MILIGRAMAS 

INFLUENCE OF THE ARTIFICIAL FEEDING THROUGH CAPILLARIES TUBE IN THE BIOLOGICAL PARAMETERS 
OF ENGORGED PARTIALLY FEMALES OF DERMACENTOR (ANOCENTOR) NITENS (ACARI: IXODIDAE), WITH 
INITIAL WEIGHT OF 60-100 MILLIGRAMS 

RAFAELLA CÂMARA TEIXEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); CHARLES PASSOS 
RANGEL (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); BRUNA DE AZEVEDO BAÊTA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); FABÍOLA DO NASCIMENTO CORRÊA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); FÁBIO JORGE MOREIRA DA SILVA (UNIV. FED. 
RURAL DO RIO DE JANEIRO); JENEVALDO BARBOSA DA SILVA (UNIV. FED. RURAL DO RIO DE JANEIRO); 
ADIVALDO HENRIQUE DA FONSECA (UNIV. FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO) 

Alimentação artificial é uma ferramenta que possibilita análise dos parâmetros biológicos de vetores, além de tornar 
possível a redução do número de animais na experimentação científica. O objetivo foi avaliar a influência da 
alimentação artificial, por meio de tubos capilares, nos parâmetros biológicos da fase não-parasitária de fêmeas 
parcialmente ingurgitadas de Dermacentor (Anocentor) nitens. Após coleta manual em eqüinos naturalmente infestados, 
carrapatos pesando 60-100 miligramas foram separados em quatro grupos de peso homogêneo e fixados em bandejas 
de isopor com auxílio de fita dupla face. Os grupos foram alimentados por seis, 12, 24 e 36 horas por meio de tubos 
capilares contendo sangue bovino citratado, sendo mantidos em estufa à temperatura de 27±1°C e umidade superior a 
80%. Após alimentação artificial, os carrapatos foram pesados para verificação da ingestão de sangue e fixados em 
placas de Petri para acompanhamento dos parâmetros biológicos. Na análise estatística, foram utilizados ANOVA e 
teste de Tukey com nível de significância 5%, para comparação das médias. Os pesos médios (miligrama) adquiridos 
foram 37,87±13,35; 55,17±19,91; 130,63±28,44; 146,00±35,17; nos grupos seis, 12, 24, 36 horas, respectivamente. O 
ganho de peso dos carrapatos foi crescente à medida que se aumentou o tempo de exposição aos capilares; os grupos 
seis e 12 horas diferiram estatisticamente dos grupos alimentados por 24 e 36 horas. O grupo alimentado por 36 horas 
iniciou postura em média 2,90±0,32 dias, diferindo estatisticamente dos demais grupos. No período de postura e peso 
da massa de ovos, foi encontrada diferença significativa entre os grupos a partir de 24 horas de alimentação. Nos 
índices de eficiência nutricional e reprodutiva, não houve diferença a partir de 12 horas, sendo também verificado que 
100% dos carrapatos realizaram postura viável. Fêmeas de D. (A.) nitens parcialmente ingurgitadas provenientes de 
infestação natural foram capazes de ingerir grande volume de sangue quando alimentadas artificialmente por tubos 
capilares, sem interferência nos parâmetros biológicos.   
Agradecimento: FAPERJ e CNPq 
 
 
Código P-051 
ECTOPARASITOS DE PEQUENOS MAMÍFEROS SILVESTRES DE ÁREAS ADJACENTES AO RIO ITAPECURU E 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO INHAMUM, ESTADO DO MARANHÃO, BRASIL 

ECTOPARASITES OF SMALL WILD MAMMALS FROM THE ADJACENT AREAS OF ITAPECURU RIVER AND 
ENVIRONMENTAL PRESERVATION AREA OF INHAMUM, STATE OF MARANHÃO, BRAZIL 

FRANCINETO SILVA REIS (UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE BALSAS XI); MARIA CLAUDENE BARROS 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/CESC/UEMA); ELMARY DA COSTA FRAGA (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO MARANHÃO/CESC/UEMA); TATIANE ARANHA DA  PENHA (BOLSISTA BIC/UEMA); 
WHAUBYTFRAN CABRAL  TEIXEIRA (DOUTORANDO UFRPE/PPGCV); ANA CLARA GOMES DOS  SANTOS 
(BOLSISTA BFP/FAPEMA/UEMA); RITA DE MARIA SEABRA NOGUEIRA DE CANDANEDO  GUERRA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/CCA/UEMA) 

Durante levantamento de fauna, trinta e seis exemplares de pequenos mamíferos silvestres foram coletados em áreas 
adjacentes ao rio Itapecuru (Médio Itapecuru) e da Área de Preservação Ambiental do Inhamum, Maranhão, Brasil. 
Estes exemplares foram amostrados para a presença de ectoparasitos. Os seguintes espécimes da ordem Rodentia 
com seus respectivos ectoparasitos foram identificados: Akodon sp. (Androlaelaps sp. e Laelaps sp.), Oecomys sp. 
(Androlaelaps sp. e Amblyomma cajennense), Oligoryzomys sp. (Androlaelaps sp. Laelaps sp. e Amblyomma sp.) e 
Oryzomys megacephalus (A. cajennense). A espécie Calomys callosus não apresentou ectoparasito. A ordem 
Didelphimorphia apresentou os seguintes resultados: Didelphis marsupialis (Androlaelaps sp., Laelaps sp. e larvas de 
Diptera Cyclorrhapha); Gracilinanus sp. (Laelaps sp. e larvas de Diptera Cyclorrhapha), Monodelphis domestica 
(Poplygenis (Polygenis)), Cummingsia sp., Amblyomma sp. e Androlaelaps sp.). Não se observou infestação em 
Marmosa sp. e Thylamis sp. Houve infestação em 56% dos hospedeiros capturados, sendo 82% e 44% em roedores e 
marsupiais, respectivamente. Os ácaros da família Laelapidae foram os que apresentaram maior diversidade de 
hospedeiros e gêneros. 
Palavras-chave: Ectoparasitos; Mamíferos silvestres; ácaros; Pulgas; Piolho; Maranhão  
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Código P-052 
SURTO DE STOMOXYS CALCITRANS (DÍPTERA:MUSCIDAE) EM BOVINOS E EQÜINOS NO MUNICÍPIO DE 
UNIÃO PAULISTA/SP. 

AN OUTBREAK OF STOMOXYS CALCITRANS (DÍPTERA:MUSCIDAE) IN BOVINE AND HORSES IN THE 
MUNICIPALITY OF UNIÃO PAULISTA, SÃO PAULO STATE. 

RICARDO ALEXANDRE GOMES (ASSITENTE AGROPECUÁRIO CATI/SAA); SIDNEI EZIDRO MARTINS 
(DIRETOR DA CATI/SAA - EDR GENERAL SALGADO) 

O díptero Stomoxys calcitrans, conhecida popularmente como “mosca-dos-estábulos”, não apresenta especificidade de 
hospedeiro para seu parasitismo, podendo molestar inclusive ao homem. Utiliza como substrato, fezes misturadas à 
urina e restos vegetais. Surtos deste díptero foi observado em bovinos e eqüinos em criatórios ao redor de plantações 
de cana de açúcar na região de General Salgado, durante o período de janeiro a março de 2008, onde a  pluviometria 
foi de 315 mm e temperatura média de 27 ºC. A maior representatividade de prejuízo foi observada em bovinos de 
corte, pela perda em peso, sendo qualificado em escore corporal,  3 e 4. A redução da carcaça foi o fator considerado 
agravante em todo os animais, devido ao permanente estresse, impossibilitando o pastejo habitual, em época de 
abundante massa verde e de boa qualidade. Devido ao parasitismo, os animais não se alimentavam e perderam 
aproximadamente 50 kg, danos que se estenderam, também, ao rebanho leiteiro, com queda de produção leiteira que 
variou de 15 a 40% por vaca/dia. Os eqüinos, sob a mesma conseqüência, demonstraram emagrecimento, não 
mensurado. Pelas condições, o clima úmido e quente favoreceu a multiplicação de moscas em palha, torta de filtro 
(bagaço triturado) e no vinhoto lançado às pastagens. Em alguns casos, este material estava misturado com fezes, de 
onde foram colhidas e identificadas larvas e muscídeos parasitando animais, paredes, carro e vidraças. Conclui-se que 
além do clima favorável para biologia do muscídeo, o vinhoto na cana de açúcar, juntamente com a palha e torta de filtro 
e/ou eventualmente incorporada às fezes, foram os principais fatores responsáveis pela elevada incidência da Stomoxis 
calcitrans na região estudada. Agradecimento: Denilson CATI, Profs. Alvimar e Gilson CPPAR/UNESP 
 
 
Código P-053 
SURTO DE STOMOXYS CALCITRANS (DÍPTERA:MUSCIDAE) EM BOVINOS E EQÜINOS NO MUNICÍPIO DE 
UNIÃO PAULISTA/SP. 

AN OUTBREAK OF STOMOXYS CALCITRANS (DÍPTERA:MUSCIDAE) IN BOVINE AND HORSES IN THE 
MUNICIPALITY OF UNIÃO PAULISTA, SÃO PAULO STATE. 

RICARDO ALEXANDRE GOMES (ASSITENTE AGROPECUÁRIO CATI/SAA); SIDNEI EZIDRO MARTINS 
(DIRETOR DA CATI/SAA - EDR GENERAL SALGADO) 

O díptero Stomoxys calcitrans, conhecida popularmente como “mosca-dos-estábulos”, não apresenta especificidade de 
hospedeiro para seu parasitismo, podendo molestar inclusive ao homem. Utiliza como substrato, fezes misturadas à 
urina e restos vegetais. Surtos deste díptero foi observado em bovinos e eqüinos em criatórios ao redor de plantações 
de cana de açúcar na região de General Salgado, durante o período de janeiro a março de 2008, onde a  pluviometria 
foi de 315 mm e temperatura média de 27 ºC. A maior representatividade de prejuízo foi observada em bovinos de 
corte, pela perda em peso, sendo qualificado em escore corporal,  3 e 4. A redução da carcaça foi o fator considerado 
agravante em todo os animais, devido ao permanente estresse, impossibilitando o pastejo habitual, em época de 
abundante massa verde e de boa qualidade. Devido ao parasitismo, os animais não se alimentavam e perderam 
aproximadamente 50 kg, danos que se estenderam, também, ao rebanho leiteiro, com queda de produção leiteira que 
variou de 15 a 40% por vaca/dia. Os eqüinos, sob a mesma conseqüência, demonstraram emagrecimento, não 
mensurado. Pelas condições, o clima úmido e quente favoreceu a multiplicação de moscas em palha, torta de filtro 
(bagaço triturado) e no vinhoto lançado às pastagens. Em alguns casos, este material estava misturado com fezes, de 
onde foram colhidas e identificadas larvas e muscídeos parasitando animais, paredes, carro e vidraças. Conclui-se que 
além do clima favorável para biologia do muscídeo, o vinhoto na cana de açúcar, juntamente com a palha e torta de filtro 
e/ou eventualmente incorporada às fezes, foram os principais fatores responsáveis pela elevada incidência da Stomoxis 
calcitrans na região estudada. Agradecimento: Denilson CATI, Profs. Alvimar e Gilson CPPAR/UNESP 

 

 



215 

 

Código P-054 
AVALIAÇÃO IN VITRO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA DO ÓLEO DA SEMENTE DA ANDIROBA EM LARVAS DE 
TERCEIRO ESTÁGIO DE MUSCA DOMESTICA  

IN VITRO EVALUATION OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF THE SEED OIL OF ANDIROBA ON THIRD STAGE 
LARVAE OF MUSCA DOMESTICA 

MÁRCIA PAULA OLIVEIRA FARIAS (UFRPE); DALIANE   PONTES SOUSA (MED. VET. AUTÔNOMA); ALMIR 
GONÇALVES WANDERLEY (UFPE); LEUCIO  CÂMARA ALVES (UFRPE); MARIA APARECIDA   DA GLORIA 
FAUSTINO (UFRPE) 

Musca domestica apresenta importância veterinária pelo fato de ser vetor mecânico de vários agentes patogênicos, 
dentre os quais se incluem bactérias, vírus, protozoários e helmintos. Tais condições, aliadas as suas atividades diretas 
de perturbação dos animais, acarretam enormes prejuízos à produção animal. Na tentativa de manter os insetos sob 
controle, são utilizados, de forma indiscriminada, os inseticidas sintéticos, acarretando problemas ambientais e seleção 
de insetos resistentes. O uso de produtos naturais poderia minimizar tais efeitos, de modo que o estudo da 
potencialidade da flora, especialmente no que concerne ao conhecimento de espécies vegetais utilizadas como 
fármacos, tem despertado interesse. Com objetivo de avaliar “in vitro” a atividade biológica do óleo da semente de 
Andiroba (Carapa guianensis) em larvas de terceiro estágio de Musca domestica, foram selecionadas 280 larvas de 
uma colônia de mosca mantida em laboratório. Concentrações de 100%, 50%, 30%, 25% e 10%, do óleo da semente de 
Andiroba foram preparadas utilizando-se tween 80 como dispersante e dois grupos controle, um com água destilada e 
outro com água destilada e tween-80. Para cada grupo foram utilizadas quatro repetições compostas por 10 larvas. 
Tiras de papel filtro foram embebidas nas soluções e em seguida, colocadas dentro de tubos de ensaio, introduzindo-se, 
então, as 10 larvas e vedando-se com algodão hidrófilo. Fez-se observação diária para detecção de mortalidade de 
larvas, pupação e emergência de adultos. Após oito dias da realização do teste, comprovou-se inibição da emergência 
de adultos nos grupos tratados em relação ao controle água, sendo mais intensa na concentração de 100%, que 
apresentou diferença significativa com cada um dos tratamentos para pupas e para adultos. Os dados obtidos neste 
estudo revelam atividade biológica “in vitro” do óleo da semente de Andiroba contra M. domestica, provocando 
mortalidade de larvas e inibição da emergência de adultos. 
 
 
Código P-055 
EFICÁCIA CARRAPATICIDA EM CÃES  DE UMA FORMULAÇÃO ''DROP SPOT” CONTENDO 10% DE FIPRONIL 
(FIPROLEX DROP SPOT®) 

ACARICIDAL EFFICACY OF A 10% FIPRONIL “DROP SPOT” FORMULATION  (FIPROLEX DROP SPOT®) IN 
DOGS 

FABIO BARBOUR SCOTT (DPA/IV/UFRRJ); JÚLIO ISRAEL FERNANDES (CPGCV/DPA/IV/UFRRJ BOLSISTA 
CNPQ); THAIS RIBEIRO CORREIA (PÓS-DOUTORANDA DO DPA/IV/UFRRJ - BOLSISTA FAPUR); GUILERME  
GOMES VEROCAI (MÉDICO VETERINÁRIO - MESTRE EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS PELA UFRRJ); MARIA 
CLARA SILVA NEGREIROS BOTELHO (MÉDICA VETERINÁRIA); FRANCISCO ASSIS RIBEIRO (ALUNA DE 
GRADUAÇÃO DO CURSO DE MEDICNA VETERINÁRIA /IV/UFRRJ BOLSITA CNPQ/UFRRJ - PIBIC); THIAGO 
LUIZ PEREIRA MARQUES (RESIDENTE DPA/IV/UFRRJ); LUCIANA LIMA BEZERRA (ALUNA DE GRADUAÇÃO 
DO CURSO DE MEDICNA VETERINÁRIA /IV/UFRRJ BOLSITA EXTENSÃO MEC); VANESSA PAULINO DA 
CRUZ VIEIRA (CPGCV/DPA/IV/UFRRJ BOLSISTA CNPQ) 

O fipronil vêem sendo empregado desde o final da década de 80 no controle de ectoparasitos de cães. O presente 
estudo teve como objetivo avaliar a eficácia carrapaticida em cães de uma nova formulação contendo 10% de fipronil 
para uso tópico em cães (FIPROLEX DROP SPOT® - CEVA SANTE ANIMALE – VETBRANDS). O ensaio foi 
desenvolvido nas dependências do Canil Experimental do Laboratório de Quimioterapia Experimental em Parasitologia 
Veterinária do DPA/IV/UFRRJ. Foram empregados 21 cães adultos, Beagle. Os animais foram divididos em grupos de 
sete cães e foram tratados da seguinte forma: Grupo 1 – Animais mantidos sem tratamento; Grupo 2 – Animais tratados 
com a formulação em teste, contendo 10% de fipronil; Grupo 3 - Animais tratados com uma formulação, contendo 10% 
de fipronil (Frontline Top Spot – Merial). Ambos produtos foram empregados na dose mínima de 6,7mg/kg sendo 
aplicados diretamente sob a pele do animal ao longo da região da nuca. Foram efetuadas infestações artificiais nos dias 
-1, +5, +12, +19, +26 e +33 com 50 adultos de Rhipicephalus sanguineus, não alimentados. No dia 0 foi efetuado o 
tratamento. Nos dias +2, +7, +14, +21, +28 e +35 pós-tratamento, efetuou-se a avaliação da eficácia atravez das 
observaçções dos números de carrapatos vivos e fixados nos animais tratados e controles. As eficácias carrapaticidas 
para o produto FRONTLINE®  foram de 92,5; 100; 91; 74,6; 76,1 e 25,7%, e para o grupo tratado com o produto 
FIPROLEX as eficácias observadas  foram de 100; 100; 95,4; 90,2; 83,4 e 62,6%, respectivamente para os dias +2, +7, 
+14, +21, +28 e +35 após o tratamamento. Numericamente verificou-se valores de eficácia superiores para o 
FIPROLEX, entretanto estatisticamente não houve diferença significativa entre o número médio de carrapatos de ambos 
os produtos ao longo dos 28 dias pós-tratamento (P>0,05) ocorrendo diferença para o dia +35. 
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Código P-056 
IN VITRO EVALUATION OF THE EFFECT OF THE NEMATOPHAGOUS FUNGI DUDDINGTONIA FLAGRANS, 
MONACROSPORIUM SINENSE AND POCHONIA CHLAMYDOSPORIA ON ASCARIS SUUM EGGS 

JACKSON VICTOR DE ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); FÁBIO  RIBEIRO BRAGA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); JULIANA MILANI ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); 
ANDRÉ RICARDO E SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ALEXANDRE OLIVEIRA TAVELA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ROGÉRIO  O. CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA) 

Swine production is characterized by a great diversity of management, interfering with the verminosis spectrum and 
infection intensity. Nematode parasitism, however, is still a worldwide problem and in numerous situations the infections 
are not always detected, persisting at subclinical levels for long periods and frequently causing animal death. Ascaris 
suum stands out among the swine parasites for causing reduced growth rates and decrease in weight gain because of its 
nutrient-depleting action, mainly in young animals The in vitro effect of four isolates of the nematophagous fungi 
Duddingtonia flagrans AC 001, Monacrosporium sinense SF 53 and Pochonia chlamydosporia VC 1 and VC 4 on eggs 
of eggs of Ascaris suum were evaluated. One hundred thousand A. suu .eggs were plated on 2% agar-water with the 
grown isolates and control without fungus. After seven, fourteen and twenty-one days, one hundred eggs were removed 
and classified according to the following parameters: type 1, lytic effect without morphological damage to eggshell; type 
2, lytic effect with morphological alteration of embryo and eggshell; and type 3, lytic effect with morphological alteration of 
embryo and eggshell, besides hyphal penetration and internal egg colonization. P. chlamydosporia showed ovicidal 
activity (p <0.01), mainly of the type 3 effect, on A. suum eggs in the studied intervals of 13.3% (isolate VC 1) and 17.3% 
(isolate VC 4); 13.9% (VC 1) and 17.7% (VC 4), 19% (VC 1) and 20% (VC4) respectively at 7, 14 and 21 days. The other 
fungi showed no type 3 effect. This is the first report on the predatory activity of the fungi D. flagrans, M. sinense and P. 
chlamydosporium on A. suum eggs, identifying P. chlamydosporia as a potential candidate for biological control of this 
nematode. 
 
 
Código P-057 
BIOLOGICAL CONTROL OF EQUINE CYATHOSTOMIN (NEMATODA: CYATHOSTOMINAE) WITH THE 
NEMATOPHAGOUS FUNGUS DUDDINGTONIA FLAGRANS IN TROPICAL SOUTHEAST BRAZIL 

JACKSON VICTOR DE ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, BOLSISTA DO CNPQ); FÁBIO  
RIBEIRO BRAGA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ANDRÉ RICARDO E SILVA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE VIÇOSA); JULIANA MILANI ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ROGÉRIO  OLIVA 
CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ALEXANDRE OLIVEIRA TAVELA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE VIÇOSA); ARTUR KANADANI CAMPOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); GIOVANNI 
RIBEIRO DE CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA) 

Fapemig and CNPq financial support and grant concession. 
A large variety of helminths are known to parasite horses. Nematodes, mainly the cyathostomin, are among he most 
common and important ones. The viability of a formulation of the nematophagous fungus Duddingtonia flagrans was 
assessed for its potential use in biological control of equine cyathostomin. Two groups (1 and 2) with eight crossbred 
mares each, aged 3–18 years old, were fed on Cynodon sp. pasture naturally infected with equine cyathostomin larvae. 
Each animal of group 1 was orally administered pellets of D. flagrans in sodium alginate (1g/10 kg live weight), twice a 
week, for six months. The animals of group 2 (control) received (1g/10 kg live weight) of pellets without fungus (control). 
Eggs per gram of feces (EPG) showed significant differences (P <0.01) between group 1 and group 2, in July, August, 
September and October with reduction levels below 35.4%, 73.2%, 64.3% and 30.5%, respectively. Significant difference 
(P <0.01) was also found between coprocultures from group 1 and group 2 at the end of the experiment, with 51% larval 
reduction found for group 1. There was significant difference (P <0.01) between recovery of infective larvae within 0-20 
cm from fecal pats of group 1 compared with group 2, with reduction of 78.5%, and within 20-40 cm from fecal pats the 
reduction (P <0.01) was 82.5% in group 1 compared with group 2. In the last three months of the experiment, group 1 
showed significant difference (P <0.01) for weight gain (38 kg) compared with group 2. The treatment of horses with 
pellets containing nematophagous D. flagrans may be effective for cyathostomin control in tropical southeastern Brazil. 
Our results suggest that the nematophagous fungi D. flagrans can be used in an integrated program against equine 
cyathostomin in southeast Brazil. However, it would be helpful to carry out a previous anti-helminthic treatment to lower 
the parasite load present in the animals, and consequently the EPG, and then start feeding the horses with the fungus to 
control the larval forms present in the environment and avoid re-infection. 
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Código P-058 
MIGRAÇÃO VERTICAL DAS LARVAS INFECTANTES DE HAEMONCHUS CONTORTUS EM CAPIM RACHIARIA 
DECUMBENS EM QUATRO ÉPOCAS DO ANO EM BOTUCATU-SP 

VERTICAL MIGRATION OF HAEMONCHUS CONTORTUS INFECTIVE LARVAE ON BRACHIARIA DECUMBENS 
GRASS IN FOUR PERIODS IN BOTUCATU-SP 

BRUNA F. SILVA (UNESP - DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, BOTUCATU-SP); JULIANA R. CARRIJO 
MAUAD (UNESP - DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, BOTUCATU-SP); ALESSANDRO F. T. AMARANTE 
(UNESP - DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, BOTUCATU-SP) 

O experimento teve por objetivo avaliar a migração vertical das larvas infectantes de Haemonchus contortus em capim 
braquiária (Brachiaria decumbens) e verificar se há diferença na concentração de larvas na pastagem nos diferentes 
períodos do dia em função das condições climáticas. Fezes com larvas infectantes de Haemonchus contortus foram 
depositadas sobre o solo, em meio à pastagem com altura inicial de 30 cm, e sete dias após a deposição, as amostras 
dos diferentes estratos do capim (0-10 cm, 10-20 cm e >20 cm), as fezes remanescentes e uma camada, com 
aproximadamente 1 cm de solo, foram colhidas. As avaliações foram realizadas em quatro épocas do ano: setembro de 
2006, dezembro de 2006, março de 2007 e junho de 2007. As amostras foram colhidas ao nascer do Sol, ao meio dia, 
ao pôr do Sol e à meia noite. Não houve interação significativa entre estrato x horário em relação ao número de larvas 
recuperadas da forrageira em nenhuma das épocas de colheita (P > 0,05). Nas colheitas de setembro e dezembro 
foram recuperadas mais larvas por grama de matéria seca (L3/g MS) do estrato >20 cm quando comparado com os 
demais estratos (P < 0,05), com uma média de 479 L3/g MS e 171 L3/g MS, respectivamente. Já em março e em junho, 
a concentração de L3/g MS foi similar entre os estratos da forragem (P > 0,05). Portanto, as diferentes condições de 
umidade e temperatura observadas nas diferentes épocas do ano tiveram influência na migração das larvas das fezes 
para o capim. Porém, em relação à migração vertical, no geral não houve diferença na concentração das larvas 
infectantes de Haemonchus contortus nos diferentes estratos da forrageira ao longo das 24 horas do dia. Portanto, não 
há um determinado horário em que os ovinos em pastejo estejam mais predispostos à infecção. Em conclusão, grande 
concentração de larvas foi observada no ápice da pastagem em todas as colheitas realizadas, justamente a parte da 
planta que é consumida em primeiro lugar pelos ovinos.  
 
Código P-059  
MORFOLOGIA DE OVOS DE DIOCTOPHYME RENALE GOEZE, 1782 (NEMATODA: DIOCTOPHYMATIDAE) E 
INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NO DESENVOLVIMENTO DE LARVAS DE PRIMEIRO ESTÁDIO NOS OVOS 

MORPHOLOGY OF EGGS OF DIOCTOPHYME RENALE GOEZE, 1782 (NEMATODA: DIOCTOPHYMATIDAE) AND 
INFLUENCES OF TEMPERATURE ON DEVELOPMENT OF FIRST-STAGE LARVAE IN THE EGGS.  

DANIELA PEDRASSANI (UNC); ADJAIR NASCIMENTO (UNESP/JABOTICABAL); ESTEVAM HOPPE UNESP/ 
JABOTICABAL); NEURI AVANCINI (UNC) 

Este estudo teve a finalidade de fornecer dados morfológicos de ovos de D. renale e do desenvolvimento de larvas de 
primeiro estádio em ovos mantidos em diferentes temperaturas. Os ovos foram obtidos por centrífugação da urina de 
cães parasitados e colocados em placas de Petri em estufa B.O.D., durante 90 dias. O experimento consistiu de três 
tratamentos (GI-15ºC, GII-20ºC e GIII-26ºC) com cinco repetições cada. Os ovos apresentaram tamanho médio de 
67,23 X 42,78 µm. e o tempo médio de incubação foi inversamente proporcional à temperatura de incubação e as larvas 
apresentaram motilidade por aproximadamente uma semana após sua formação.  
Palavras – Chave: Dioctophyme renale, cão, ovos, temperatura. 
 
Código P-060 
ATIVIDADE PREDATÓRIA IN VITRO DE FUNGOS PREDADORES DO GÊNERO MONACROSPORIUM , 
ARTHROBOTRYS E DUDDINGTONIA SOBRE LARVAS INFECTANTES DE ANCYLOSTOMA SPP. DE CÃES 

ROGÉRIO O. CARVALHO (UFV); JACKSON V. ARAÚJO (UFV); FABIO  R. BRAGA (UFV); JULIANA  M. ARAUJO 
(UFV); ANDRÉ  R. SILVA (UFV); ALEXANDRE  O. TAVELA (UFV); CLAUDIA  M. L. SILVA (UFV); FERNANDA  V. 
CASTEJON (UFV); ERICK  R. A. CONDÉ (UFV) 

Sete isolados de fungos predadores de nematóides, Duddingtonia flagrans (AC001), Monacrosporium thaumasium 
(NF34a), M. appendiculatum (CGI), M. sinense (SF53), Arthrobotrys conoides (I-40), A. cladodes (CG719) e A. robusta 
(I-31) foram avaliados em laboratório quanto à capacidade de predar larvas infectantes (L3) de Ancylostoma spp. Foi 
formado um grupo tratado, para cada espécie fúngica, constituído por 1.000 conídios e 1.000 L3 ,e um grupo controle 
com 1.000 L3, sendo seis repetições para cada grupo. Os fungos e as L3 foram depositadas sobre placas de Petri de 
8,5 cm de diâmetro, contendo meio agar-água 2% (AA2%), marcados previamente com perfuradores de ágar, formando 
campos de 4 mm de diâmetro, mantidos em estufa a 25oC, no escuro. Diariamente, por um período de 10 dias, as 
placas foram observadas ao microscópio óptico de luz (objetiva 10x), escolhendo-se, aleatoriamente, 10 campos por 
placa, sendo tomado o numero de larvas infectantes livres de predação pelos fungos, obtendo-se a média de larvas 
infectantes por campo. No dia 10, as L3 foram recuperadas com auxílio do funil de Baermann e contadas. Houve 
redução significativa (P < 0.05) de 87,02%, 82,74%, 47,93%, 60,49%, 76,89% , 71,33% e 86,02% na média de larvas 
infectantes de Ancylostoma spp. recuperada dos tratamentos com os isolados AC001, NF34a, CGI, SF53, I-40, CG719 
e I-31, respectivamente. Os isolados AC001, I-31 e NF34a se mostraram mais eficazes na captura das larvas 
infectantes, sendo mais promissores para controlar as formas pré-parasitárias de Ancylostoma spp. em fezes de cães. 
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Código P-061 
AVALIAÇÃO DOS FUNGOS PREDADORES DE NEMATÓIDES DUDDINGTONIA FLAGRANS, MONACROSPORIUM 
THAUMASIUM E ARTHROBOTRYS ROBUSTA SOBRE LARVAS INFECTANTES DE CIATOSTOMÍNEOS DE 
EQÜINOS. (NEMATODA: CYATHOSTOMINAE) 

EVALUATION OF NEMATODE PREDACIOUS FUNGUS DUDDINGTONIA FLAGRANS, MONACROSPORIUM 
THAUMASIUM E ARTHROBOTRYS ROBUSTA ON CYATHOSTOMES INFECTIVE LARVAE OF EQUINES 

ROGÉRIO  O CARVALHO (UFV); JACKSON  V. ARAÚJO (UFV); FABIO  R. BRAGA (UFV); JULIANA  M. ARAÚJO 
(UFV); ANDRÉ  R. SILVA (UFV); ALEXANDRE  O. TAVELA (UFV); CLAUDIA  M. L. SILVA (UFV); FERNANDA  V. 
CASTEJON (UFV); LEANDRO  MAIA (UFV) 

ALEXANDRE O. TAVELA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ARTUR K.  CAMPOS (UNIVIÇOSA); CAMILA 
D.F ALVES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); LUIZA N.  FRASSY (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
VIÇOSA); PAULO R. DOS SANTOS COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA) 

A capacidade predatória de três isolados de fungos predadores de nematóides Duddingtonia flagrans (AC001), 
Monacrosporium thaumasium (NF34a) e Arthrobotrys robusta (I-31) sobre larvas infectantes (L3) de ciatostomíneos foi 
avaliada em condições laboratoriais em ensaio experimental em meio ágar-água 2% (AA 2%). Foram formados três 
grupos tratados constituído por 1.000 L3 de ciatostomíneos e 1.000 conídios dos isolados fúngicos AC001, NF34a e I-31 
e um grupo controle (sem isolado fúngico) contendo apenas 1.000 L3 depositadas sobre placas de Petri de 8,5 cm de 
diâmetro com meio AA 2%, sendo cinco repetições para cada grupo. As placas de Petri foram previamente marcadas 
com perfuradores de ágar, formando campos de 4 mm de diâmetro, mantidos em estufa a 25oC, no escuro. 
Diariamente, por um período de cinco dias, as placas foram observadas ao microscópio óptico de luz (objetiva 10x), 
escolhendo-se, aleatoriamente, 10 campos por placa, sendo tomado o numero de larvas infectantes livres de predação 
pelos fungos, obtendo-se a média de larvas infectantes por campo. No dia cinco, as L3 foram recuperadas com auxílio 
do funil de Baermann e contadas. Os isolados AC001, NF34a e I-31 apresentaram redução significativa (P<0,01) de 
97,5%, 72,5% e 85% respectivamente na média de larvas infectantes de ciatostomíneos recuperadas do meio AA 2% 
no quinto dia. Os resultados deste ensaio evidenciam que esses isolados poderão ser utilizados no controle biológico de 
ciatostomíneos de eqüinos. Palavras-chave: Fungos nematófagos, Duddingtonia flagrans, Monacrosporium 
thaumasium, Arthrobotrys robusta, ciatostomíneos. 
 
 
Código P-062 
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DOS FUNGOS DUDDINGTONIA FLAGRANS, ARTHROBOTRYS ROBUSTA E 
MONACROSPORIUM THAUMASIUM SOBRE LARVAS INFECTANTES DE ANCYLOSTOMA SPP. APÓS A 
PASSAGEM PELO TRATO GASTRINTESTINAL DE CÃES. 

PREDATORY VIABILITY OF ISOLATES FUNGI DUDDINGTONIA FLAGRANS, ARTHROBOTRYS ROBUSTA AND 
MONACROSPORIUM THAUMASIUM ON INFECTIVE LARVAE OF ANCYLOSTOMA SPP. AFTER PASSAGE 
THROUGH THE GASTROINTESTINAL TRACT OF DOGS 

ROGÉRIO O. CARVALHO (UFV); JACKSON  V. ARAÚJO (UFV); FÁBIO R. BRAGA (UFV); JULIANA M. ARAUJO 
(UFV); ANDRÉ R. SILVA (UFV); ALEXANDRE O. TAVELA (UFV) 

Em ensaio in vivo com os isolados de fungos predadores de nematóides, Duddingtonia flagrans (AC001), Arthrobotrys 
robusta (I-31) e Monacrosporium thaumasium (NF34a) avaliou-se a capacidade destes fungos de suportar a passagem 
pelo trato gastrintestinal de cães, sem perda da habilidade de predar larvas infectantes (L3) de Ancylostoma spp. Para 
cada isolado fúngico foram utilizados 12 cães adultos, sem raça definida. Os fungos foram administrados por via oral, na 
forma de micélio, em dose única de 1g/Kg de peso vivo, misturados a ração em lata para cães. O grupo controle 
recebeu apenas ração em lata. Amostras fecais, coletadas às oito, 12, 24, 48, 72 e 96 horas após a administração dos 
isolados fúngicos, foram espalhadas sobre placas de Petri e sobre estas foram vertidas 1.000 L3 de Ancylostoma spp., 
e foram incubadas a 28oC e por 15 dias. Diariamente, pesquisou-se a presença de conídios característicos dos isolados 
testados. No 15o dia, foram recuperadas as L3 das placas pela técnica de Baermann, obtendo a média de larvas não 
predadas por placa. Os isolados fúngicos sobreviveram à passagem e foram eficientes em predar as L3 (P<0,05) nas 
primeiras 48h de coleta, após este período apenas o isolado NF34a se manteve eficaz até o fim do experimento 
(P<0,05), com redução de 60,21% das L3 quando comparado ao grupo controle, enquanto o AC001 e o I-31 tiveram 
redução de 7,94% e 32,39%, respectivamente. O fungo M. thaumasium se mostrou promissor no controle biológico de 
Ancylostoma spp. de cães. 

 

 



219 

 

Código P-063 
CONTROLE DE LARVAS DE ANCYLOSTOMA SPP. POR FUNGOS NEMATÓFAGOS PREDADORES EM SOLO 
 
CONTROL OF ANCYLOSTOMA SPP. LARVAE IN SOIL BY PREDATORY NEMATOPHAGOUS FUNGI 

ALESSANDRO SPALENZA MACIEL (LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA, DEPARTAMENTO DE 
VETERINÁRIA, UFV, VIÇOSA – MG ); JACKSON VICTOR DE ARAÚJO (LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA, 
DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA, UFV, VIÇOSA – MG ); LEANDRO GRASSI DE FREITAS (LABORATÓRIO 
DE CONTROLE BIOLÓGICO DE FITONEMATÓIDES, BIOAGRO, UFV, VIÇOSA – MG); ARTUR KANADANI 
CAMPOS (FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE, UNIVIÇOSA, VIÇOSA – MG); EVERALDO 
ANTÔNIO LOPES (LABORATÓRIO DE CONTROLE BIOLÓGICO DE FITONEMATÓIDES, BIOAGRO, UFV, 
VIÇOSA – MG); ALEXANDRE TAVELA (LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA, DEPARTAMENTO DE 
VETERINÁRIA, UFV, VIÇOSA – MG ) 

O desenvolvimento dos estádios pré-parasitários das espécies do gênero Ancylostoma parasitas de cães e gatos 
encontra condições favoráveis em solos das regiões tropicais e subtropicais nas quais animais vadios infectados 
contribuem para a contaminação ambiental. Objetivou-se avaliar o efeito, in vitro, dos isolados dos fungos predadores 
de nematóide Arthrobotrys robusta, A. musiformis, A. conoides, A. cladodes, A. oligospora e Duddingtonia flagrans 
sobre larvas de Ancylostoma spp. em solo pasteurizado. Seis grupos tratados e uma testemunha, ambos com seis 
repetições, foram mantidos no escuro a 25ºC/10 dias em potes de polipropileno de 145 mL fechados. Cada pote 
continha 40g de solo pasteurizado com 22% de umidade e 1.000 larvas de Ancylostoma spp., obtidas de coproculturas 
de fezes de cães sem raça definida naturalmente infectados. Nos potes dos tratamentos adicionou-se concentrações 
crescentes de 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 conídios/g de solo de cada isolado. Logo após serem recuperadas pelo 
método de Baermann, as larvas foram contadas em câmara de contagem de nematóides num microscópio de luz em 
objetiva de 4x. As médias dos tratamentos foram comparadas entre si pelo teste de Tukey e com a testemunha pelo 
teste de Dunnett, ambos a 5% de probabilidade, posteriormente a realização da análise de variância. Todos os isolados 
testados reduziram o número de larvas de Ancylostoma spp. em comparação a testemunha, mas não houve efeito de 
dose dentro de um mesmo tratamento (P < 0,05). O isolado de A. musiformis destacou-se nas concentrações a partir de 
1.000 conídios/g de solo reduzindo em torno de 69,90% o número de larvas recuperadas. Não houve diferença entre as 
médias dos demais isolados. Concluiu-se que os isolados utilizados são capazes de reduzir, in vitro, o número de larvas 
de Ancylostoma spp. em solo pasteurizado. Agradecimento: Agência financiadora CNPq 
 
 
Código P-064 
COMPARAÇÃO DA EFICÁCIA ANTI-HELMÍNTICA DO CLOSANTEL, MOXIDECTINA E DA ASSOCIAÇÃO 
LEVAMISOLE, ALBENDAZOLE E IVERMECTINA NO CONTROLE DE NEMATÓDEOS GASTROINTESTINAIS EM 
REBANHO OVINO NATURALMENTE INFECTADO 

LUCIANE HOLSBACK SILVEIRA (UENP/FALM); ELLEN SOUZA MARQUEZ (UENP/FALM); JUAN MAGALHÃES 
OJAS (UENP/FALM); ISIS LEILI REZENDE (UENP/FALM); FÁBIO HENRIQUE MANIÇOBA (UENP/FALM); THAÍS 
PEREIRA ROSICA (UENP/FALM); LETÍCIA HITNER AMÉRICO (UENP/FALM) 

As infecções por nematódeos gastrointestinais nos ovinos são muito freqüentes e podem influenciar na produtividade e 
na saúde destes animais. No estado do Paraná, a criação de ovinos é realizada principalmente em pequenas áreas com 
altas taxas de lotação, resultando em elevado nível de contaminação das pastagens pelos helmintos. Para o controle 
desses parasitos, o produtor é forçado a aumentar a freqüência de aplicações de anti-helmínticos, o que propicia o 
desenvolvimento de parasitos resistentes a diferentes grupos químicos de endectocidas. O objetivo do presente estudo 
foi avaliar a eficácia do closantel (GC), moxidectina (GM) e da associação albendazole, levamisole e ivermectina (GA) 
através do teste de redução de ovos nas fezes dos ovinos acompanhadas de coprocultura. Para a obtenção da eficácia 
dos anti-helmínticos foram calculadas as médias aritméticas e geométricas da contagem de OPG antes do tratamento e 
no 1º, 3º, 5º, 7º e 14º dias pós-tratamento. A partir destas médias foi então calculado o percentual de redução de OPG e 
o percentual de eficácia de cada anti-helmíntico. As médias de redução do OPG calculadas em todos os dias pós-
tratamento variaram entre 94,7 e 100%, 54,9 e 98,2% e 73,2 e 99,8% respectivamente para os grupos GA, GC e GM. Já 
as médias de eficácia dos tratamentos variaram entre 96,3 e 100%, 70,4 e 95,9% e 83,8 e 99,8% respectivamente para 
os grupos GA, GC e GM. Observou-se que o gênero Haemonchus foi o mais prevalente na população de helmintos 
resistentes, seguido dos gêneros Oesophagostomum, Cooperia e Trichostrongylus. A falta de eficiência de algumas 
drogas anti-helmínticas em decorrência a resistência aos mesmos é considerada um assunto muito importante devendo 
ser cada vez mais discutida no meio científico. Além disso, este assunto deveria ser melhor esclarecido aos 
proprietários e profissionais do meio, visando mudanças drásticas de atitude em relação ao uso indiscriminado das 
drogas anti-helmínticas. 
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Código P-065 
EFEITO DOS ANTI-HELMÍNTICOS CLOSANTEL E MOXIDECTINA NO PERFIL HEMATOLÓGICO E GANHO DE 
PESO EM OVINOS NATURALMENTE INFECTADOS POR NEMATÓDEOS GASTROINTESTINAIS. 
 
EFFECT OF ANTHELMINTHICS CLOSANTEL AND MOXIDECTIN IN HEMATOLOGICAL PERFIL AND WEIGHT 
GAIN IN SHEEPS NATURALLY INFECTED WITH GASTROINTESTINAL NEMATODES 

LUCIANE HOLSBACK SILVEIRA (UENP/FALM); ELLEN SOUZA MARQUEZ (UENP/FALM); JUAN MAGALHÃES 
OJAS (UENP/FALM); ISIS LEILI REZENDE (UENP/FALM); FÁBIO HENRIQUE MANIÇOBA (UENP/FALM); THAÍS 
PEREIRA ROSICA (UENP/FALM) 

As infecções por nematódeos gastrointestinais nos ovinos são muito freqüentes e podem influenciar, em graus 
variáveis, na produtividade e na saúde destes animais. O presente estudo foi realizado com ovinos da raça Suffolk no 
município de São Jerônimo da Serra, Paraná, e objetivou estimar as alterações hematológicas e a variação do peso 
corporal dos animais, antes e depois de receberem tratamentos com os anti-helmínticos closantel e moxidectina. Foram 
selecionados 80 ovinos, machos e fêmeas de diversas faixas etárias e os exames de contagem de ovos nas fezes 
(OPG) foram realizados em todos os animais. A partir destes, foram selecionados apenas os animais com OPG acima 
de 500 (30 animais). Os grupos instituídos foram: Grupo G1 (closantel), Grupo G2 (moxidectina) e Grupo G3 (controle, 
não tratado). Os tratamentos foram realizados no dia 0. Os exames para determinação do OPG foram realizados dois 
dias antes aos tratamentos e no 5º, 7º e 14º dias pós-tratamentos. Para a identificação dos gêneros de nematódeos 
foram realizadas coproculturas em “pool” das amostras não nulas.  Foram ainda determinados eritrograma, leucograma 
e análises bioquímicas. O peso dos animais foi analisado nos dias -2, 7, 14 e 24. Houve diminuição muito significativa 
(P<0,01 e F=5,39) na média do OPG do grupo G1 nos dias 5 (210), 7 (125) e 14 (135) e diminuição significativa (P<0,05 
e F=4,25) na média do OPG do grupo G2 nos dias 5 (30), 7 (20) e 14 (45) quando comparados à média do OPG no dia -
2 (3.995 grupo G1; 3070 grupo G2). Quatorze dias após os tratamentos foram observados aumento (P<0,05 e F=4,97) 
do hematócrito nos animais do grupo G1, e no grupo G2 aumento (P<0,05) nos valores de hemácias, hematócrito e 
leucócitos (F= 2,035; 4,779 e 4,269 respectivamente). No grupo G2 foi observado correlação positiva entre as 
diminuições das contagens de hemácias e os valores do hematócrito com os maiores valores do OPG nos dias 7 (R2 = 
0,8451 e R2 = 0,9528, respectivamente) e 14 (R2 = 0,8953 e R2 = 0,7762, respectivamente). Não houve diferença nos 
valores de albumina e globulina e na variação do peso dos animais dos grupos experimentais tratados e dos animais do 
grupo controle. Os resultados da coprocultura demonstraram predominância do gênero Haemonchus, seguindo-se 
menos freqüentemente o gênero Oesophagostomum e Cooperia. Independente do tratamento, quando comparados ao 
grupo não tratado, a administração do anti-helmíntico favoreceu os índices de hemácias, hematócrito e células de 
defesa do hospedeiro. Além disso, observamos que quanto maior a carga parasitária, menor os valores de hemácias e 
hematócrito, sugerindo interferência dos parasitas na quantidade de glóbulos vermelhos do hospedeiro. 
 
 
Código P-066 
DIOCTOFIMOSE EM LOBO GUARÁ (CHRYSOCYON BRACHYURUS) (ILLIGER, 1815) ORIUNDO DA REGIÃO DE 
VIÇOSA-MG: RELATO DE CASO.  
 
DIOCTOFIMOSIS IN A MANED WOLF (CHRYSOCYON BRACHYURUS) (ILLIGER, 1815) DERIVING FROM VIÇOSA-
MG: CASE REPORT. 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA TAVELA (LAB. DE PARASITOLOGIA – DEP. DE VETERINÁRIA – UNIV. FED. DE 
VIÇOSA); JACKSON VICTOR DE ARAÚJO (LAB. DE PARASIT. - DEP. DE VETERINÁRIA – UNIV. FED. VIÇ.); 
FÁBIO RIBEIRO BRAGA (LAB. DE PARASIT. – DEP. DE VETERINÁRIA – UNIV. FED. VIÇ); ROGÉRIO OLIVA 
CARVALHO (LAB. DE PARASIT – DEP. DE VETERINÁRIA – UNIV. FED. VIÇ); ANDRÉ RICARDO E SILVA (LAB. 
DE PARASIT – DEP. DE VETERINÁRIA – UNIV. FED. VIÇ); JULIANA MILANI ARAUJO (LAB. DE PARASIT – DEP. 
DE VETERINÁRIA – UNIV. FED. VIÇ); CAIO DE PAULA MARCHI (DEP. DE VETERINÁRIA – UNIV. FED. VIÇ).; 
CLARICE SILVA CESÁRIO (DEPART. DE VETERINÁRIA – UNIV. FED. VIÇ); INGRID BOHNENBERGER (DEP. DE 
VETERINÁRIA – UNIV. FED. VIÇ); TARCÍZIO ANTÔNIO RÊGO DE PAULA (CETAS – DEP. DE VETERINÁRIA – 
UNIV. FED. DE VIÇ) 

Lobos Guará (Chrysocyon brachyurus) são os maiores canídeos da América do Sul. Solitários, onívoros, tímidos e 
territorialistas, possuem hábitos crepusculares e noturnos. Sua distribuição abrange principalmente o cerrado brasileiro, 
Paraguai e Bolívia. Doenças infecciosas e parasitárias ocupam lugar de destaque na conservação desses indivíduos, 
uma vez que os lobos são suscetíveis a agentes comuns de cães domésticos (Canis familiaris) como o nematóide 
Dioctophyma renale (Goeze,1782). O D. renale é um parasita dos rins ou da cavidade abdominal de carnívoros e 
homem e causa destruição progressiva do parênquima renal. No hospedeiro definitivo pode atingir até um metro de 
comprimento. Seu ciclo biológico é complexo e engloba hospedeiros intermediários (oligoquetas) e paratênicos (peixes 
de água doce, anelídeos e rãs). Este trabalho descreve um caso de parasitismo por D. renale em um Lobo Guará 
proveniente da região de Viçosa-MG. O animal, adulto, macho, vítima de atropelamento, recebeu tratamento adequado 
por duas semanas, porém optou-se pela eutanásia devido a não estabilização do quadro clínico. Foi encaminhado ao 
Setor de Patologia do Centro de Triagem de Animais Silvestres da Universidade Federal de Viçosa, onde a dioctofimose 
foi diagnosticada através de necrópsia. Ao exame macroscópico do rim direito foi encontrado um exemplar de D. renale 
macho de 30 cm de comprimento. Observou-se aumento de volume do rim esquerdo. A identificação foi baseada nas 
características morfológicas, destacando-se tamanho, forma, coloração e a presença da bolsa copuladora de acordo 
com o descrito por Kommers (1999). As lesões histológicas no parênquima renal caracterizaram-se por necrose, reação 
inflamatória mononuclear, atrofia e fibrose. O animal não apresentou sinais clínicos característicos de dioctofimose 
como disúria, hematúria ou azotemia. A Dioctofimose do presente relato foi um achado ocasional na necropsia, não 
tendo relação com a causa da morte do animal. Diante desse achado, conclui-se que a região de Viçosa-MG abriga 
carnívoros silvestres infectados por D. renale. 
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Código P-067 
IDENTIFICAÇÃO DE ENDO E ECTOPARASITAS DE ONÇA PARDA (PUMA CONCOLOR) (LINNAEUS,1771) DE 
VIDA  LIVRE.  
 
IDENTIFICATION OF ENDO AND ECTOPARASITES OF ONE WILDLIFE PUMA CONCOLOR (LINNAEUS,1771). 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA TAVELA (LAB. DE PARASITOLOGIA--DEP. DE VETERINÁRIA--UNIV. FED.VIÇOSA); 
JACKSON VICTOR DE ARAÚJO (LAB. DE PARASITOLOGIA–DEP. DE VETERINÁRIA--UNIV. FED. VIÇOSA); 
FÁBIO RIBEIRO BRAGA (LAB. DE PARASITOLOGIA--DEP. DE VETERINÁRIA--UNIV. FED. VIÇOSA); 
GEDIENDSON RIBEIRO ARAÚJO (CETAS--DEP. DE VETERINÁRIA--UNIV. FED. VIÇOSA); THYARA DECO DE 
SOUZA (CETAS--DEP. DE VETERINÁRIA--UNIV. FED. VIÇOSA); LETÍCIA BERGO FERREIRA (CETAS–DEP. DE 
VETERINÁRIA--UNIV. FED. VIÇOSA); ROGÉRIO OLIVA CARVALHO (LAB. DE PARASIT.--DEP. DE 
VETERINÁRIA--UNIV. FED. VIÇOSA); ANDRÉ RICARDO E SILVA (LAB. DE PARASIT.--DEP. DE VETERINÁRIA--
UNIV. FED. VIÇOSA); JULIANA MILANI ARAUJO (LAB. DE PARASITOLOGIA--DEP. DE VETERINÁRIA--UNIV. 
FED. VIÇOSA); TARCÍZIO ANTÔNIO RÊGO DE PAULA (CETAS--DEP. DE VETERINÁRIA--UNIV. FED. VIÇOSA) 

A destruição acelerada de extensivas áreas florestais torna as espécies silvestres cada dia mais vulneráveis a 
fragmentação e perda de seu habitat. Devido a essa degradação, um crescente número de mamíferos de médio e 
grande porte é encontrado próximo a ambientes urbanos, a procura de alimento e abrigo. A onça parda (Puma concolor) 
é um felídeo de grande porte que habita florestas tropicais e subtropicais, caatinga, cerrado e pantanal. De hábito 
solitário e atividade predominantemente noturna, sua alimentação é composta desde pequenos roedores até mamíferos 
de médio porte. O objetivo deste trabalho foi identificar endo e ectoparasitas coletados de uma onça parda recebida pelo 
CETAS-UFV em maio de 2007, proveniente da zona urbana de Astolfo Dutra - MG. Durante avaliação clínica, com o 
animal sedado, foram coletadas 23 teleógenas por meio de torção contínua do eixo longitudinal do idiossoma, para 
posterior identificação de acordo com chaves brasileiras modificadas. Para identificação dos endoparasitas avaliou-se 
amostras de fezes, obtidas diretamente do reto do animal, a partir do método de flutuação em solução hipersaturada de 
sal (Willis), sedimentação (Hoffman Pons-Janner), coproculturas e técnica de Baermann para posterior identificação das 
larvas. Das 23 teleógenas, 20 pertenciam a espécie Rhipicephalus (Boophilus) microplus e 3 a Dermacentor nitens. Os 
gêneros de helmintos identificados foram Ancylostoma sp., Toxocara sp., Capillaria sp. e Spirometra sp. Observou-se 
ainda a presença de Isospora sp. Os parasitos identificados são de grande importância em Medicina Veterinária devido 
aos danos significativos na saúde das espécies que acometem como anemia, inflamação crônica intestinal, obstrução 
intestinal, dermatites, lesões pulmonares e lesões hepáticas. Puma concolor se mostrou um potencial reservatório 
silvestre para esses agentes. Infere-se a importância do estudo da parasitologia na fauna silvestre para a melhoria no 
manejo de populações de vida livre e de animais de cativeiro, obtendo subsídios para criação de protocolos mais 
eficazes de prevenção, reabilitação e soltura. 
 
Código P-068  
ESTUDO HEMATOLÓGICO DE LOBOS GUARÁ (CHRYSOCYON BRACHYURUS) (ILLIGER, 1811) RELACIONADO 
COM A INFECÇÃO POR PARASITOS.  
 
HEMATOLOGIC STUDY OF MANED WOLVES (CHRYSOCYON BRACHYURUS) (ILLIGER, 1811) RELATED WITH 
THE INFECTION FOR PARASITES. 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA TAVELA (LAB. DE PARASITOLOGIA--DEP. DE VETERINÁRIA--UNIV. FEDERAL DE 
VIÇOSA); JACKSON VICTOR DE ARAÚJO (LAB. DE PARASITOLOGIA--DEP. DE VETERINÁRIA--UNIV.FED. 
VIÇ); FÁBIO RIBEIRO BRAGA (LAB. DE PARASITOLOGIA--DEP. DE VETERINÁRIA--UNIV. FED.VIÇ); THAÍS DE 
FARIA SOUSA LOPES TRINDADE (CETAS--DEP. DE VETERINÁRIA--UNIV.FED.VIÇ); EDUARDO COSTA ÁVILA 
(CETAS - DEP. DE VETERINÁRIA - UNIV.FED.VIÇ); LEANES CRUZ DA SILVA (CETAS--DEP. DE VETERINÁRIA 
--UNIV.FED.VIÇ); ROGÉRIO OLIVA CARVALHO (LAB. DE PARASITOLOGIA--DEP. DE VETERINÁRIA--
UNIV.FED.VIÇ); ANDRÉ RICARDO E SILVA (LAB. DE PARASITOLOGIA--DEP. DE VETERINÁRIA--
UNIV.FED.VIÇ); JULIANA MILANI ARAUJO (LAB. DE PARASITOLOGIA--DEP. DE VETERINÁRIA--
UNIV.FED.VIÇ); TARCÍZIO ANTÔNIO RÊGO DE PAULA (CETAS--DEP. DE VETERINÁRIA--UNIV.FED.VIÇ) 

A Zona da Mata mineira possui considerável área de vegetação, principalmente Mata Atlântica. Constantemente 
ameaçado pela expansão humana, esse ecossistema ainda abriga grande diversidade de animais silvestres. Dentre as 
diversas espécies de animais oriundos dessa região está o Lobo guará (Chrysocyon brachyurus), maior Canídeo da 
América do Sul. Até 2003, o lobo guará encontrava-se listado entre as espécies ameaçadas de extinção, de acordo com 
o IBAMA. O hemograma é pouco explorado na clínica silvestre devido à dificuldade de obtenção de sangue desses 
animais e a ausência de parâmetros precisos. Os objetivos desse trabalho foram: averiguar o perfil hematológico de 
Lobos guará oriundos da Zona da Mata mineira e relacionar as alterações significativas com a infecção por parasitos.  
Foram utilizadas amostras sanguíneas provenientes de oito animais adultos, coletadas logo após sua recepção pelo 
CETAS-UFV, no período de 2000 a 2007. Os exames foram realizados pelo Laboratório Clínico do Departamento de 
Veterinária da UFV por meio eletrônico de contagem celular e análise de esfregaço em lâmina. Os parâmetros avaliados 
foram: número de hemácias, hematócrito, hemoglobina, VGM, HGM, CHGM, número de leucócitos, basófilos, 
eosinófilos, neutrófilos bastonetes e segmentados, linfócitos, monócitos, proteína total, plaquetas e a presença de 
hematozoários e/ou nematóides hematófagos. Todos os lobos apresentaram pelo menos um parâmetro anormal. Em 
dois animais observou-se trombocitopenia severa e infecção por Ehrlichia sp.. Observou-se leve linfopenia e anemia 
com caráter microcítico e hipocrômico. Todos os animais estavam infectados por nematóides hematófagos do gênero 
Ancylostoma. A infecção por rickettsias causa trombocitopenia devido à combinação entre dano direto às plaquetas, 
diminuição da produção e mecanismos imunológicos. O caráter da anemia observada nos animais sugere perda crônica 
de sangue e nutrientes pela infecção por Ancylostomídeos. O estudo do hemograma é importante na clínica de animais 
silvestres, sobretudo para o a avaliação de doenças parasitárias. 
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Código P-069  
MORFOMETRIA COMPARATIVA DE NEMATÓIDES QUE INFECTAM NATURALMENTE ACHATINA FULICA, 
BOWDICH, 1822 (MOLLUSCA, GASTROPODA)  
 
COMPARATIVE MORPHOMETRY OF NEMATODES FROM ACHATINA FULICA, BOWDICH, 1822 (MOLLUSCA, 
GASTROPODA) NATURALLY INFECTED. 

DANIELE DE OLIVEIRA FRANCO ACUÑA (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); SOLANGE 
VIANA PASCHOAL BLANCO BRANDOLINI (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); JAIRO 
PINHEIRO DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO) 

O molusco Achatina fulica registrado em quase todo território nacional e incriminado como hospedeiro de parasitos 
médico e veterinário. Estudos recentes evidenciam a infecção natural de A. fulica por Aelurostrongylus abstrusus, 
Angiostrongylus cantonensis e nematóides similares à Strongyluris sp. Este trabalho objetivou comparar, através da 
análise morfométrica dos nematóides parasitos já registrados infectando naturalmente A. fulica no Brasil, com aqueles 
encontrados neste estudo. Sessenta moluscos foram coletados no município de Mesquita, RJ e transferidos para o 
laboratório, o comprimento da concha era verificado e procedeu-se às dissecações para coleta dos cistos e obtenção 
das larvas, a fixação foi feita em Dubosq-Brasil modificado e realizado o processamento para microscopia de luz e 
eletrônica de varredura, sendo consideradas 30 larvas para o estudo comparativo: do comprimento total, da distância da 
abertura bucal até o anel nervoso, do comprimento do esôfago e da distância da abertura posterior do sistema digestivo 
até o final da cauda. Foi possível verificar que o parasito registrado no presente trabalho possui medidas que se 
assemelham mais ao nematóide classificado como semelhante à Strongyluris sp (tamanho total da larva, sendo a 
medida das maiores larvas mais próximas às de L3 registradas;  distância da abertura bucal até o anel nervoso; posição 
do anel nervoso, no terço médio do esôfago; comprimento do esôfago e distância da abertura posterior até o final da 
cauda e tipo de terminação da cauda e presença de papilas). Em comparação com as demais espécies de nematóides, 
pode-se constatar que as larvas de A. cantonensis e A. abstrusus são menores do que as registradas neste estudo e, 
conseqüentemente, as demais medidas; a terminação da cauda, especialmente a de A. abstrusus, bastante 
característica da espécie. A partir de comparações com as informações disponíveis na literatura consultada as larvas 
encontradas no presente estudo assemelham-se a espécie do gênero Strongyluris. 
 
 
Código P-070 
DIAGNÓSTICO DAS HELMINTOSES GASTRINTESTINAIS DE EQUINOS GASTRINTESTINAIS EM EQUINOS NA 
REGIÃO DE UMUARAMA, PARANÁ.  

PREVALENCE OF GASTRINTESTINAL HELMINTHS IN HORSES IN UMUARAMA REGION, PARANÁ 

VICTOR H.A. CADAMURO (ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA - UEM, UMUARAMA, PR. ); 
AGUINALDO  Y. NAKAMURA (ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA - UEM, UMUARAMA, PR. 
); GABRIEL  D. ALMEIDA (ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA - UEM, UMUARAMA, PR. ); 
ANDRÉ  D.S. PEREIRA (ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA - UEM, UMUARAMA, PR. ); 
JULIANA  A. GALHARDO (DOCENTE DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA - UEM, UMUARAMA, PR.); MAX  
G. RIBEIRO (DOCENTE DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA - UEM, UMUARAMA, PR.); FLÁVIO  
OTOMURA (DOCENTE DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA - UEM, UMUARAMA, PR.); FERNANDO  A. 
BORGES (PROFESSOR DE DOENÇAS PARASITÁRIAS - UFMS, CAMPO GRANDE, MS  

O conhecimento da epidemiologia das helmintoses gastrintestinais de eqüinos é muito importante para o 
estabelecimento de estratégias de controle. Um dos programas existentes de controle de verminose eqüina. 
Recomenda seis tratamentos anuais em todos os animais do rebanho, prática que poderia exercer enorme pressão de 
seleção de populações de nematódeos resistentes. O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de nematódeos 
gastrintestinais em eqüinos na região de Umuarama, Paraná. O estudo foi realizado em 117 eqüinos de ambos os sexos 
e variadas faixas etárias, oriundos de 13 propriedades da região de Umuarama, Paraná. Foram feitos exames 
coprológicos para a contagem do número de ovos de nematódeos por grama (OPG) de fezes. A distribuição das 
infecções por helmintos em diferentes intervalos de classes mostrou que oito (61,53%), das 13 propriedades, 
apresentaram animais livres de parasitos, representando 23,93% do total de eqüinos. A principal faixa de contagem de 
OPG foi entre 50 e 300, com 29,06% dos eqüinos avaliados. Observou-se que 12,82% dos animais apresentaram 
contagem de OPG entre 350 e 700 e 20,51% apresentaram OPG entre 750 e 1400. Em apenas seis propriedades 
(46,15%) observou-se animais com OPG acima de 1400, sendo apenas uma pequena parcela dos animais avaliados 
(13,67%). Os resultados obtidos permitem inferir que, de modo geral, uma grande parcela dos animais avaliados 
apresentou-se livre ou com baixa infecção helmíntica, o que demonstra a necessidade da adoção de medidas de 
tratamento seletivo e não o tratamento massal de todos os animais de uma propriedade, visando melhor retorno 
econômico e menor pressão de seleção para resistência aos anti-helmínticos. 
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Código P-071 
AVALIAÇÃO DE FORMULAÇÕES ANTI-HELMÍNTICAS COMERCIAIS EM EQÜINOS NO MUNICÍPIO DE 
DOURADINA, PARANÁ: INEFICÁCIA DE CLOSANTEL E DA ASSOCIAÇÃO OXIFENDAZOL + TRICLORFON. 

AGUINALDO Y. NAKAMURA (ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA – UEM, UMUARAMA, 
PR.); GABRIEL D. ALMEIDA (ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA – UEM, UMUARAMA, PR. 
); VICTOR  H.A. CADAMURO (ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA – UEM, UMUARAMA, PR. 
); ELVIS  GUNNEWIEK (ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA – UEM, UMUARAMA, PR. ); 
VICTOR  AZUMA (ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA – UEM, UMUARAMA, PR. ); 
RODRIGO  SATO (ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA – UEM, UMUARAMA, PR. ); 
FERNANDO  A. BORGES (PROFESSOR DE DOENÇAS PARASITÁRIAS – UFMS, CAMPO GRANDE, MS  

Os relatos de resistência anti-helmíntica em eqüinos são recentes, surgindo em meados da década de 90. Já foram 
observados ciatostomíneos resistentes a benzimidazóis, piperazina, pamoato de pirantel, porém não à ivermectina.  
Em relação às lactonas macrocíclicas, há estirpes de Parascaris equorum resistentes. No Brasil, há um relato de 
resistência de pequenos estrôngilos na região de Curitiba. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficácia de 
diferentes anti-helmínticos em eqüinos. Em três propriedades rurais, no município de Douradina, Paraná, foram 
selecionados um total de 51 eqüinos sem raça definida, machos e fêmeas, de diferentes faixas etárias, portadores de 
nematodiose gastrintrestinal (acima de 250 OPG) e submetidos aos seguintes tratamentos (I) closantel, solução oral 
(10mg/kg), (II) pasta contendo oxifendazol 2,5mg/kg + triclorfon 40mg/kg ou (III) gel contendo ivermectina (200mcg/kg) + 
praziquantel (2,5mg/kg) + vitamina E (1mg/kg). Em função do número de animais disponíveis na propriedade B, foram  
realizados apenas os tratamentos II e III e na propriedade C, apenas o tratamento III. Contagens de OPG (ovos tipo 
estrongilídeo) e coproculturas foram realizadas no dia do tratamento e sete dias após. Os percentuais de eficácia foram 
calculados utilizando-se as médias aritiméticas das contagens de OPG antes e após o  tratamento, por meio do 
programa 'Reso' FECRT analysis program, version 2.0. Closantel foi apenas 69% eficaz, enquanto o tratamento II 
apresentou eficácia de 72,74% e 92% nas duas propriedades avaliadas. O tratamento III foi 100% eficaz nas três 
propriedades. As coproculturas indicaram que os nematódeos sobreviventes aos tratamentos pertenciam à subfamília 
Cyathostominae. Foi constatada, então, a reduzida eficácia de closantel (10mg/kg) e da associação oxifendazol 
2,5mg/kg + triclorfon 40mg/kg, via oral, contra ciatostomíneos, que são os nematódeos  mais numerosos em eqüinos no 
Brasil. 
 
 
Código P-072 
IDENTIFICAÇÃO DE PHYSOCEPHALUS SP. EM NECROPSIA DE BRADYPUS VARIEGATUS EM ILHÉUS, BA, 
BRASIL.      

IDENTIFICATION OF PHYSOCEPHALUS SP. IN NECROPSY OF BRADYPUS VARIEGATUS IN ILHÉUS, BAHIA 
STATE, BRAZIL. 

JAQUELINE M.S. PINTO (LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA VETERINÁRIA/DCAA/UESC); LÍLIAN S.  
CATENACCI (ONG - IESB, ILHÉUS,BA); ERICA O.P.  ZICA (PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA 
GERAL E APLI); REINALDO J.  SILVA (DEPTO. PARASITOLOGIA, IB/UNESP, BOTUCATU, SP.) 

Bradypus variegatus, mamífero da ordem Xenarthra, conhecido como bicho-preguiça, pertence à família Bradypodidae. 
É um animal que vive na copa das árvores de florestas tropicais desde a América Central, até o norte da Argentina. 
Alimentam-se de folhas novas de poucas árvores, dentre as quais: embaúba, ingazeira, figueira e tararanga. O  
estômago dividide-se em quatro compartimentos, contendo rica flora bacteriana, que permite a digestão de folhas com 
alto teor de compostos naturais tóxicos. Várias espécies de besouro e ácaro alimentam-se de suas fezes, funcionando 
como hospedeiros intermediários de parasitas. O objetivo deste trabalho foi relatar a ocorrência de helmintos 
encontrados no estômago de uma preguiça da espécie B. variegatus. Através de uma necropsia realizada em fevereiro 
de 2008 na Universidade Estadual de Santa Cruz, em uma preguiça da espécie B. variegatus, que já chegou morta ao 
Hospital Veterinário. No estômago do referido animal, foram coletados dois exemplares de helminto. Os parasitos foram 
removidos do muco da parede do estômago e conservados em formol a 10%, desidratados em álcool, tratados com xilol 
e observados ao microscópio no Laboratório de Parasitologia Veterinária. Foram enviados também ao Laboratório de 
Parasitologia do Instituto de Biociências da UNESP-Botucatu, para identificação. Procedeu-se ainda à investigação 
bibliográfica com base na rara literatura disponível, revelando uma grande deficiência em trabalhos que abordem 
aspectos referentes à fauna parasitológica destes animais. Após o processamento e observação ao microscópio, 
constatou-se que os dois parasitas coletados eram fêmeas, adultas, de coloração esbranquiçada a rosada, medindo 
entre 3,5 e 4,2 cm respectivamente, repletas de ovos embrionados. À análise da morfologia dos parasitos, identificou-se 
dois exemplares de Physocephalus sp. Considerando que poucos são os trabalhos disponíveis na literatura referentes à 
fauna parasitológica de animais silvestres e tratando-se de B.variegatus, é praticamente inexistente, registros neste 
assunto, tornam-se importantes para pesquisas futuras. 
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Código P-073 
DINÂMICA DA INFECÇÃO PRIMÁRIA POR STRONGYLOIDES VENEZUELENSIS EM RATOS LEWIS DYNAMICS 
OF STRONGYLOIDES VENEZUELENSIS PRIMARY INFECTION IN LEWIS RATS 

FERNANDA CHIUSO-MINICUCCI (DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA – IB - UNESP - 
BOTUCATU, SP, BRASIL); NELSON MENDES MARRA (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA – IB – UNESP – 
BOTUCATU, SP, BRASIL); SOFIA FERNANDA GONÇALVES ZORZELLA (DEPARTAMENTO DE 
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA – IB - UNESP - BOTUCATU, SP, BRASIL); THAÍS GRAZIELA DONEGÁ 
FRANÇA (DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA – IB - UNESP - BOTUCATU, SP, BRASIL); 
LARISSA LUMI WATANABE ISHIKAWA  (DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA – IB - UNESP 
- BOTUCATU, SP, BRASIL); ALESSANDRO FRANCISCO  TALAMINI DO AMARANTE  (DEPARTAMENTO DE 
PARASITOLOGIA – IB – UNESP – BOTUCATU, SP, BRASIL); MÔNICA REGINA  VENDRAME AMARANTE 
(DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA – IB – UNESP – BOTUCATU, SP, BRASIL); ALEXANDRINA SARTORI 
(DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA – IB - UNESP - BOTUCATU, SP, BRASIL) 

Strongyloides venezuelensis é um nematódeo gastrintestinal cujo hospedeiro original é o rato. A dinâmica da infecção é 
conhecida em ratos da linhagem Wistar e em diversas linhagens de camundongos mas não na cepa isogênica de ratos 
Lewis. O objetivo do estudo foi determinar a dinâmica da infecção primária por S. venezuelensis em ratos da linhagem 
Lewis para a avaliação futura desta infecção na encefalite autoimune experimental. Foram utilizados ratos fêmeas da 
linhagem Lewis com 6 semanas de idade. Os animais (n=10) foram inoculados com 1600 larvas infectantes de S. 
venezuelensis por via subcutânea. O número de ovos por grama de fezes (OPG) foi determinado diariamente até o 35º 
dia após a infecção. A eutanásia dos animais foi realizada no 8º dia e no 35º dia após a infecção e o terço inicial do 
intestino delgado foi coletado para a determinação do número de fêmeas partenogenéticas de S. venezuelensis. Ovos 
de S. venezuelensis foram detectados nas fezes a partir do 6º dia após a infecção e a contagem máxima de OPG foi 
registrada no 8º dia (22600 OPG). A contagem média (± desvio padrão) do número de fêmeas partenogenéticas de S. 
venezuelensis recuperadas no 8º dia foi 590,6 (± 298,6) e no 35º dia foi 9,4 (± 6,1).  Estes resultados mostram que a 
dinâmica da infecção por S. venezuelensis em ratos Lewis é similar à desenvolvida por outros roedores e portanto, ratos 
desta linhagem poderão ser utilizados como modelo experimental de infecção por este helminto. 
Agradecimento: A FAPESP pelo apoio financeiro 
 
 
Código P-074 
ESTUDO HISTOLÓGICO DA ROTA MIGRATÓRIA DE STRONGYLOIDES VENEZUELENSIS EM RATOS LEWIS 
EXPERIMENTALMENTE INFECTADOS 

HISTOLOGICAL STUDY OF THE MIGRATION ROUTE OF STRONGYLOIDES VENEZUELENSIS IN 
EXPERIMENTALLY INFECTED LEWIS RATS 

NELSON MENDES MARRA (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA – IB – UNESP – BOTUCATU, SP, BRASIL); 
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FRANÇA (DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA – IB – UNESP – BOTUCATU, SP, BRASIL); 
LARISSA LUMI WATANABE ISHIKAWA (DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA – IB – UNESP 
– BOTUCATU, SP, BRASIL); ALEXANDRINA  SARTORI (DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E 
IMUNOLOGIA – IB – UNESP – BOTUCATU, SP, BRASIL); ALESSANDRO FRANCISCO TALAMINI DO 
AMARANTE (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA – IB – UNESP – BOTUCATU, SP, BRASIL); MÔNICA 
REGINA VENDRAME AMARANTE (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA – IB – UNESP – BOTUCATU, SP, 
BRASIL) 

Larvas infectantes (L3) de S. venezuelensis infectam o hospedeiro por penetração cutânea ou ingestão, migram via 
sistema venoso para pulmões e traquéia e são posteriormente deglutidas alcançando o intestino delgado onde se 
transformam em fêmeas partenogenéticas. O padrão de migração deste parasita em ratos Lewis não é conhecido. O 
objetivo deste estudo foi determinar a rota migratória de S. venezuelensis em diferentes períodos após infecção através 
de análise histopatológica. Foram utilizados cinco grupos experimentais constituídos por cinco animais cada. Os animais 
foram inoculados com 4000 larvas infectantes (L3) de S. venezuelensis por via subcutânea na região do abdômen. O 
primeiro grupo foi sacrificado 30 minutos após a inoculação. O segundo, após 24 horas, o terceiro após 72 horas e o 
quarto grupo, 120 horas após a infecção. Cinco animais foram utilizados como grupo controle. Foram realizados cortes 
histológicos de cinco micrômetros os quais foram corados com hematoxilina e eosina. Pulmão e intestino delgado foram 
analisados em cinco animais enquanto que os demais órgãos (fígado, baço, cérebro, coração, linfonodos (inguinal e 
axilar), pele, músculo cutâneo e parte do músculo vasto lateral da região onde foi realizada a inoculação) foram 
analisados am apenas um animal de cada grupo. Foram detectadas larvas do parasita no músculo cutâneo do animal 
sacrificado 30 minutos após a infecção, no pulmão de todos os animais do grupo 72 horas e no intestino delgado dos 
animais sacrificados após 120 horas. Estes resultados demonstram que no rato Lewis o nematóide S. venezuelensis 
realiza um ciclo parasitário via pulmonar estabelecendo-se posteriormente no intestino delgado o que é similar ao ciclo 
deste parasita em outros roedores.  
Agradecimento: A FAPESP pelo apoio financeiro 
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Código P-075 
ECOLOGIA DE LARVAS DE CIATOSTOMÍNEOS (NEMATODA-STRONGYLIDAE) DE EQÜINOS, EM GRAMÍNEA 
BRACHIARIA HUMIDICOLA, EM SEROPÉDICA, RJ, BRASIL. 

THE ECOLOGY OF HORSE CIATOSTOMINAE INFECTIVE LARVAE (NEMATODA-STRONGYLIDAE), IN 
BRACHIARIA HUMIDICOLA PASTURE, IN SEROPÉDICA, RJ, BRASIL. 

CLAUDIA SANTOS (UFRRJ); LUCIENE  SOUZA (UFRRJ); FABIANE  SANTOS (UFRRJ); MELISSA  COUTO 
(UFRRJ); SIMONE  QUINELATO (UFRRJ); IVAN  SAMPAIO (UFMG); MARIA DE LURDES RODRIGUES 

A ecologia das larvas de ciatostomíneos vem sendo estudada em regiões de clima temperado, porém, em clima tropical 
poucos são os estudos, principalmente, com avaliação a campo. Este estudo teve como objetivo avaliar a ecologia de 
larvas infectantes de ciatostomíneos em gramínea Brachiaria humidicola em três horários diferentes. O experimento foi 
desenvolvido no Laboratório de Helmintologia da Estação para Pesquisas Parasitológicas W. O. Neitz, do DPA/ UFRRJ, 
de setembro /2004 a outubro/ 2006. Fezes de cavalos naturalmente infectados, foram avaliadas para OPG e 
coprocultura. Depósitos de 1Kg de fezes foram feitos mensalmente sobre gramínea B. humidicola e sete dias após 
amostras de fezes e gramínea (ápice e base) foram  coletadas em três pontos diferentes do canteiro, às 8, 13 e 17 
horas.  Os dados meteorológicos de temperatura média e precipitação foram cedidos pela Estação de Seropédica- 
INMET/ Pesagro-RJ. A temperatura do solo foi anotada no momento das coletas. O material coletado foi pesado, 
processado pela técnica de Baermann e as larvas recuperadas foram identificadas e quantificadas. Para obtenção do 
peso seco, fezes e gramínea permaneceram a 75ºC por 72 horas.  A sobrevivência das L3 nas fezes variou de 3 a 15 
semanas no período seco e de 1 a 14 semanas no período chuvoso. Maior número de L3 foi observado nas fezes e na 
base da gramínea durante o período seco, com índice pluviométrico total de 466,3mm, em contraste com o ápice, que 
apresentou maior recuperação de L3 no período chuvoso, com índice de 1865mm. Neste estudo, observou-se a 
influência da chuva e da temperatura sobre a migração e sobrevivência das L3 na gramínea, favorecendo o risco de 
infecção para os animais durante todo o período. Agradecimento: CNPq, Capes, CPGCV e UFRRJ 
 
 
Código P-076 
USO DO EXTRATO DE ACÁCIA (ACACIA MEARNSII) NO CONTROLE DE NEMATÓIDES GASTRINTESTINAIS EM 
OVELHAS. 

ACACIA EXTRACT (ACACIA MEARNSII) USE ON GASTROINTESTINAL NEMATODES CONTROL IN EWE. 

ALESSANDRO P. MINHO (IAPAR - LONDRINA); RENATA C.D. BASILE (IAPAR); MARIANA FILIPPSEN (IAPAR); 
ALESSANDRO F.T. AMARANTE (UNESP- BOTUCATU); ADIBE L. ABDALLA (CENA- USP - PIRACICABA) 

O fenômeno do péri-parto em ovelhas é um dos principais fatores que colaboram com a contaminação das pastagens 
por helmintos gastrintestinais. O objetivo deste trabalho foi investigar o efeito do extrato de Acacia mearnsii adicionado 
ao melaço de cana em pó (EAM) sobre o número de ovos de helmintos nas fezes dos animais (OPG) e viabilidade dos 
ovos eliminados. A mistura de EAM foi fornecida as fêmeas prenhes, no período de 30 dias antes, até 70 dias após o 
parto (100 dias experimentais), sendo interrompida durante os primeiros dez dias de vida dos recém-natos. As prováveis 
datas para os partos foram determinadas com auxílio de ultrassonografia. Vinte ovelhas da raça Santa Inês foram 
divididas em 2 grupos de 10 animais (GI e GII), as quais foram alocados no mesmo piquete e recolhidas durante a noite. 
Os animais receberam EAM (3,2 g kg-1 PV), uma vez ao dia, antes do período de pastejo. As contagens de OPG foram 
realizadas duas vezes por semana, sendo a viabilidade dos ovos de helmintos determinada uma vez por semana. O 
fornecimento do EAM foi associado à redução nos valores de OPG (P < 0,05) nos dias experimentais 52, 56, 59, 63 e 
66. Redução na viabilidade dos ovos foi detectada nos dias 42, 56, 63, 84 e 91 (P< 0,05). O efeito anti-helmíntico do 
EAM sobre o OPG e a viabilidade dos ovos de nematóides gastrintestinais não foi uniforme e demorou para ser 
evidenciado. Este fato pode ser associado à baixa contagem de OPG, com a maioria dos animais apresentando valores 
entre 100 e 1000, não caracterizando o aumento puerperal de ovos nas fezes. O uso do EAM pode ser promissor na 
redução da contaminação das pastagens por ovos de helmintos gastrintestinais de ovinos. 
Agradecimento: CNPq e IAPAR 
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Código P-077  
IN VITRO EFFECT OF ACACIA (ACACIA MEARNSII) CONDENSED TANNIN EXTRACT ON GASTROINTESTINAL 
NEMATODES OF SHEEP 

ALESSANDRO PELEGRINE MINHO (IAPAR - LONDRINA); IVES CLÁUDIO DA SILVA BUENO (APTA - 
PIRACICABA); SOLANGE MARIA GENNARI (VPS - USP- SÃO PAULO); FRANK  JACKSON (MOREDUN - UK); 
ADIBE L. ABDALLA (CENA- USP - PIRACICABA) 

The aim of this work was to determine the inhibitory effects of acacia condensed tannin extract on first stage (L1) larval 
feeding of Haemonchus contortus, Trichostrongylus vitrinus and Teladorsagia circumcincta. The experiment was carried 
out to evaluate the larval feed inhibition of each nematode specie. The L1 recovery from faecal samples of donor with 
monoespecific infection was incubated in several dilutions of acacia extract (AE). The LD50 was determined for the three 
species of nematodes. Polyethylene glycol (PEG) was added to all dilutions of AE to inactivate the condensed tannins 
(CT) from acacia and to confirm their effect on L1. The impact of CT on larval feed inhibition (LFI) was detected on all 
species of nematodes (H. contortus, T. colubriformis e T. circumcincta). There was difference between water control and 
CT treated groups (P < 0.01). The LD50 values were 0.043, 0.038 and 0.050 (SE = 0.0024), for H. contortus, T. vitrinus 
and T. circumcincta, respectively. Difference was detected between treatments AE and AE + PEG (P < 0.01). The 
analysis of these results suggests the direct effect of CT on L1 of the studied nematodes. Thus the potential utilization of 
AE on alternative nematode control in sheep would be possible.  
Key words: Condensed tannnis; Anthelmintic effect; Nematodes; In vitro. 
 
Código P-078 
EFFECT OF THE NEMATOPHAGOUS FUNGUS DUDDINGTONIA FLAGRANS ON HORSE CYATHOSTOMIN 
INFECTIVE LAR 
 
EFFECT OF THE NEMATOPHAGOUS FUNGUS DUDDINGTONIA FLAGRANS ON HORSE CYATHOSTOMIN 
INFECTIVE LAR 

ANDRÉ     R. SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); FÁBIO R.B. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
VIÇOSA); JACKSON V. ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ROGÉRIO O. CARVALHO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); JULIANA M. ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); 
LEANDRO MAIA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); FERNANDA VIEIRA CASTEJON (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE VIÇOSA); ARTHUR K. CAMPOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); CLÁUDIA M. LINS E 
SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); CAMILA DOMINGUES FERREIRA ALVES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE VIÇOSA) 

This work evaluated the predatory capacity of isolates of the nematophagous fungus Duddingtonia flagrans (AC001) on 
cyathostomin infective larvae. The experimental essay was carried out in laboratory conditions on 2% water-agar (2% 
wa). There was a significant reduction (p <0.01) of 93.64% in the mean of cyathostome infective larvae recovered from 
the 2% WA culture medium after seven days. The results showed that the fungal isolate AC001 can be used in the 
biological control of horse cyathostomin infective larvae. Agradecimento: FAPEMIG e CNPq 
 
Código P-079 
OBSERVAÇÃO IN VITRO DA AÇÃO DOS ISOLADOS FÚNGICOS DUDDINGTONIA FLAGRANS (DUDDINGTON, 
1955), MONACROSPORIUM THAUMASIUM (DRECHSLER, 1937) E POCHONIA CHLAMYDOSPORIA (GAMS & 
ZAIRE, 2001) SOBRE OVOS DE EURYTREMA COELOMATICUM (GIARD & BILLET, 1892).  
 
OBSERVATION IN VITRO OF ACTION FUNGI ISOLATES DUDDINGTONIA FLAGRANS (DUDDINGTON, 1955), 
MONACROSPORIUM THAUMASIUM (DRECHSLER, 1937) E POCHONIA CHLAMYDOSPORIA (GAMS & ZAIRE, 
2001) ON EURYTREMA COELOMATICUM (GIARD & BILLET, 1892) EGGS 

ANDRÉ R. SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); FÁBIO R. BRAGA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
VIÇOSA); JACKSON V. ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ROGÉRIO O. CARVALHO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); FERNANDA V. CASTEJON (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); 
ALEXANDRE O. TAVELA  (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ARTUR  K. CAMPOS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE VIÇOSA); JULIANA M. ARAUJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); CLÁUDIA MORATO 
LINS E SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA) 

Objetivou-se a observação in vitro da ação dos fungos nematófagos Duddingtonia flagrans (AC001), Monacrosporium 
thaumasium (NF 34) e Pochonia chlamydosporia (VC1 e VC4) sobre ovos de Eurytrema coelomaticum. Os ovos foram 
vertidos em superfície de ágar-água 2% (AA 2%) contendo os isolados fúngicos e em AA 2% sem fungo como controle. 
Ao completarem sete, 10 e 14 dias, aproximadamente 100 ovos foram removidos e classificados de acordo com os 
seguintes parâmetros: efeito tipo 1, efeito lítico sem prejuízo morfológico a casca do ovo; tipo 2, efeito lítico com 
alteração morfológica da casca e embrião e tipo 3, efeito lítico com alteração morfológica do embrião e da casca, além 
de penetração de hifas e colonização interna do ovo. Os isolados AC001 e NF34 não demonstraram percentuais para o 
efeito do tipo 3, contudo o isolado VC1 apresentou resultados percentuais para o efeito do tipo 3 que determinam a 
atividade ovicida de um fungo: 27,2% aos sete dias, 23,1% aos 10 dias e  25,0% aos 14 dias. Da mesma forma que 
isolado VC4 apresentou: 15,0% aos sete dias, 25,4% aos 10 dias e 21,8% aos 14 dias respectivamente. Pochonia 
chlamydosporia é um fungo promissor que pode ser usado no controle biológico de E. coelomaticum. 
 Agradecimento: FAPEMIG e CNPq 
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Código P-080 
DESEMPENHO DE OVINOS SANTA INÊS, SOMALIS E DORPER EM CAATINGA NATIVA NATURALMENTE 
INFECTADOS POR NEMATÓDEOS GASTRINTESTINAIS  

PERFORMANCE OF SANTA INÊS, SOMALIS AND DOPER IN NATIVE CAATINGA NATURALLY INFECTED BY 
GASTROINTEINAL NEMATODE 

LILIAN  G. ZAROS (PESQUISADOR BOLSISTA DCR FUNCAP/CNPQ EMBRAPA CAPRINOS – SOBRAL/ CE; 
MARIA ROSALBA  M. DAS NEVES (MESTRANDA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-  
SOBRAL-/CE); CAMILA  L. BENVENUTI (MESTRANDA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-  
SOBRAL-/CE); ANDRINI M. C. NAVARRO (BOLSISTA PIBIC CNPQ - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO 
ACARAÚ -  SOBRAL-/CE); HENRIQUE R. DE MEDEIROS (PESQUISADOR BOLSISTA DCR FUNCAP/CNPQ 
EMBRAPA CAPRINOS – SOBRAL/ CE ); LUIZ DA S. VIEIRA (PESQUISADOR EMBRAPA CAPRINOS) 

A capacidade de resposta às infecções por nematódeos gastrintestinais pode ser determinada por marcadores 
fenotípicos. O presente trabalho teve como objetivo comparar o desempenho de ovinos Santa Inês, Somalis e Dorper 
frente às infecções naturais por nematódeos gastrintestinais. Para isto, foram utilizados 26 ovinos Santa Inês, 30 
Somalis e 19 Dorper, com idade entre 3 e 4 meses. No início do experimento os animais foram vermifugados e mantidos 
em pastagem nativa. Durante sete semanas, os animais foram pesados, submetidos à avaliação de escore corporal e 
Famacha, e coletado sangue para a determinação do volume globular (VG), proteína plasmática total (PPT) e 
eosinófilos, e fezes para a realização das contagens ovos de nematódeos (OPG) e culturas fecais para obtenção e 
classificação das larvas infectantes. As diferenças significativas entre as raças foram obtidas pela análise de variância e 
Teste de Tukey, e determinada a correlação de Pearson. Os dados de OPG e eosinófilos foram transformados em log (x 
+ 1). O gênero Haemonchus spp. foi predominante seguido por Trichostrongylus spp. Os animais mestiços Santa Inês 
apresentaram menor contagem média de OPG (2363 ovos/g; P<0,0001), seguidos pelos Somalis (3787 ovos/g) e 
Dorper (4786 ovos/g); maiores níveis de volume globular (27,07; P<0,003), proteína plasmática total (5,87 P<0,0001), 
eosinófilos (1039 células/microlitro de sangue; P<0,001) e menor grau Famacha (2; P<0,01). Não houve diferença entre 
a média de ganho de peso entre os grupos. Os coeficientes de correlação obtidos em conjunto para os 3 grupos entre 
VG e OPG, VG e eosinófilos, VG e Grau Famacha foram negativos (-0,56, -0,20 e -0,35; P<0,0001); entre proteína e 
OPG e proteína e Famacha também foram negativos (-0,29 e –0,24 P<0,001) e entre OPG e Grau Famacha foram 
positivos (0,25; P<0,0001). Pode-se inferir que os animais mestiços Santa Inês apresentaram melhor desempenho 
frente às infecções por nematódeos gastrintestinais.  Agradecimento: FUNCAP, CNPq e Embrapa 
 
 
Código P-081 
DESEMPENHO DE CAPRINOS MESTIÇOS SUBMETIDOS À INFECÇÃO NATURAL POR NEMATÓDEOS 
GASTRINTESTINAIS 

PERFORMANCE OF CROSS BREED GOATS SUBMITTED TO NATURAL INFECTION BY GASTROINTESTINAL 
NEMATODES 

CAMILA L. BENVENUTI (MESTRANDA - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, SOBRAL - CE. ; 
MARIA R. M. DAS NEVES  (MESTRANDA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ); LILIAN  G. 
ZAROS (PESQUISADOR BOLSISTA DCR FUNCAP/CNPQ EMBRAPA CAPRINOS ); ANDRINE M. C. NAVARRO 
(BOLSISTA PIBIC CNPQ EMBRAPA CAPRINOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ); HENRIQUE 
R. DE MEDEIROS (PESQUISADOR BOLSISTA DCR FUNCAP/CNPQ EMBRAPA CAPRINOS ); LÚCIA H. SIDER 
(PESQUISADOR EMBRAPA CAPRINOS); LUIZ S. VIEIRA (PESQUISADOR EMBRAPA CAPRINOS) 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o desempenho de um rebanho de caprinos mestiços F2 (Anglo x 
Saanen) para identificar animais resistentes (n=10) e susceptíveis (n=10) à infecção natural por nematódeos 
gastrintestinais. Foram utilizados 72 caprinos mestiços, oriundos do cruzamento de machos e fêmeas F1 (½Anglo-
nubiana x ½ Saanen) não aparentados, monitorados durante sete semanas. Os animais foram pesados, submetidos à 
avaliação de escore corporal e método Famacha de controle, coletadas amostras de sangue para a determinação do 
volume globular (VG), proteína plasmática total (PPT) e eosinófilos e fezes para a contagem de ovos por grama de 
fezes (OPG) e cultivo de larvas. Quando os animais eliminaram em média 800 OPG, foram feitas coletas de sangue e 
fezes durante três dias consecutivos. Em seguida, os animais foram vermifugados para iniciar o desafio secundário (em 
andamento). A contagem média de OPG do rebanho foi de 1452, sendo que a menor média foi de 75 e a maior de 
9460. O gênero Haemonchus spp. foi predominante, seguido por Trichostrongylus spp. Os animais resistentes 
apresentaram 18,6 vezes menos ovos de nematódeos nas fezes quando comparados aos susceptíveis (P<0,001). O 
valor médio de OPG para os resistentes foi de 247 e para os susceptíveis foi de 4594. Os valores médios de eosinófilos 
foram de 1772,4 células/microlitro de sangue para o grupo resistente e de 1272,6 (P<0,02) para o susceptível. Os 
valores médios de VG foram de 27,9 e de 24,4 (P<0.0001), respectivamente. Foi observado um maior ganho médio de 
peso no grupo resistente, embora não significativo. Os coeficientes de correlação obtidos para os dois grupos entre VG 
e OPG foram negativos (-0,35; P<0,0004) e entre VG e peso foram positivos (0,41 P<0,007). Conclui-se que, os animais 
resistentes apresentaram uma melhor resposta frente às infecções parasitárias quando comparados aos susceptíveis. 
Agradecimento: EMBRAPA 
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Código P-082 
PESQUISA DE OVOS DE TOXOCARA CANIS E LARVAS DE ANCYLOSTOMA BRAZILIENSE EM AREIA DE 
PRAÇAS PÚBLICAS DA CIDADE DE TOLEDO, PR, BRASIL 
 

SEARCH OF EGGS OF TOXOCARA CANIS AND LARVAE OF ANCYLOSTOMA BRAZILIENSE IN THE SAND OF 
PUBLIC SQUARES OF THE CITY OF TOLEDO, PR, BRAZIL 

EDER SPEROTTO (PUCPR); MAYCON SINDEAUX DA CRUZ (PUCPR); EDILSON BRANDÃO (PUCPR); 
FERNANDA ROSALINSKI MORAES (PUCPR) 

A contaminação de praças públicas por fezes de cães e gatos constitui um problema de saúde pública, devido à 
possibilidade de transmissão de zoonoses. As larvas migrans cutânea e visceral são algumas destas zoonoses que 
mais freqüente atingem a população. A contaminação ambiental com larvas de ancilostomídeos e ovos de ascarídeos 
tem se mostrado bastante freqüente nas cidades brasileiras, devido ao livre acesso de animais como cães e gatos a 
locais abertos como praças públicas. O objetivo deste trabalho foi pesquisar a presença de ovos de Toxocara sp. e 
larvas de Ancylostoma spp. em areias de três praças públicas da cidade de Toledo. Foram realizadas coletas mensais 
de areia em cada praça, de outubro/2007 a março/2008, totalizando 129 amostras. Foram coletadas também as 
amostras fecais encontradas próximas aos tanques de areia, desde que não estivessem demasiadamente ressecadas. 
A partir de fevereiro/2008 realizaram-se visitas a cada 10 dias nas praças para possíveis coletas fecais. A pesquisa de 
ovos de helmintos em fezes e areia foi realizada pelo método de Willis (1927) e a pesquisa de larvas pelos métodos de 
Roberts e O’Sullivan (1950) em areia e de Rugai et al.(1954) em fezes. Foi encontrada uma larva rabditóide de 
Ancylostoma sp. em apenas uma amostra de areia. Foram colhidas 11 amostras de fezes em condições para análise, 
sendo três amostras de gato e oito de cão. Apenas duas amostras de fezes caninas apresentaram ovos ou larvas de 
helmintos. Em uma delas foi observada a presença de larvas rabditóides de Strongyloides sp. e, na outra, ovos de 
Ancylostoma sp. e Taxocara sp. Não foram encontrados ovos ou larvas helmintos nas amostras felinas. Embora a 
prevalência de ovos e lavas nas amostras analisadas tenha sido baixa, pode-se considerar que haja risco potencial de 
transmissão de zoonoses à população humana.  Agradecimento: A todos que colaboraram para a realização deste. 
 
 
Código P-083 
PESQUISA DE OVOS DE TOXOCARA CANIS E LARVAS DE ANCYLOSTOMA BRAZILIENSE EM AREIAS DAS 
PRAÇAS PÚBLICAS DA CIDADE DE CASCAVEL, PR, BRASIL 
 

SEARCH  OF TOXOCARA CANIS EGGS AND ANCYLOSTOMA BRAZILIENSE LARVAE IN THE SAND OF PUBLIC 
SQUARES OF CASCAVEL, PARANA, BRAZIL 

EDER SPEROTTO (PUCPR); MAYCON SINDEAUX DA CRUZ (PUCPR); EDILSON BRANDÃO (PUCPR); 
FERNANDA ROSALINSKI MORAES (PUCPR) 

A contaminação das areias nas praças públicas por ovos e larvas de nematóides de cães e gatos pode constituir vias de 
transmissão para várias zoonoses parasitárias, representado risco potencial para a saúde pública. As larvas migrans 
visceral e cutânea são algumas destas zoonoses que mais freqüentemente atingem a população. O objetivo deste 
trabalho foi pesquisar a ocorrência de larvas de Ancylostoma braziliense e ovos de Toxocara canis nas areias das 
praças públicas da cidade de Cascavel, PR. Foram realizadas duas amostragens, com intervalos quinzenais, no durante 
o mês de abril. As amostras de areia eram coletadas em cada um dos ângulos, considerando uma área retangular e, 
uma quinta amostra, coletada nas partes centrais, totalizando cinco amostras cada praça. Foram coletadas também as 
fezes caninas ou felinas presentes no local, desde que não estivessem demasiadamente ressecadas. No total, foram 
coletadas 81 amostras de areia e oito amostras de fezes, sendo duas felinas e seis caninas. As amostras de areia foram 
processadas pelos métodos de Roberts O´Sullivan para pesquisa de larvas e de Willis para pesquisa de ovos. Para 
pesquisa de larvas em amostras de fezes foi utilizada a técnica de Rugai, Matos e Brizola. Foram encontradas larvas e 
ovos de Ancylostoma em duas (25%) e quatro amostras (50%), respectivamente. Em uma amostra de fezes (12,5%) 
foram encontrados ovos de Toxocara sp. Não foi encontrado ovos ou larvas de helmintos parasitos em nenhuma 
amostra de areia. Embora os dados deste estudo ainda sejam preliminares, observou-se risco potencial de transmissão 
de zoonoses à população humana devido à presença de fezes contaminadas com ovos e larvas de helmintos nas 
praças de recreação pesquisadas. Agradecimento: A todos que colaboraram para a realização deste. 
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Código P-084 
ESTUDOS ECOLÓGICOS EM TAXOCENOSES HELMÍNTICAS DE CHAUNUS ICTERICUS (SPIX, 1824) E 
CHAUNUS SCHNEIDERI (WERNER, 1894) (ANURA: BUFONIDAE) SIMPÁTRICOS, CAPTURADOS NO DISTRITO 
DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS, SANTA CATARINA. 
 

ECOLOGICAL STUDIES ON HELMINTHIC TAXOCENOSIS OF SYMPATRIC CHAUNUS ICTERICUS (SPIX, 1824) 
AND CHAUNUS SCHNEIDERI (WERNER, 1894) (ANURA: BUFONIDAE) CAPTURED ON SÃO CRISTÓVÃO 
DISTRICT, TRÊS BARRAS COUNTY, SANTA CATARINA STATE, BRAZIL. 

ESTEVAM G. LUX HOPPE (FCAV/UNESP); DANIELA PEDRASSANI (FCAV/UNESP E UNC); ANA CECÍLIA 
HOFFMANN-INOCENTE (FALM/UENP); JOSÉ HAIRTON TEBALDI (FCAV/UNESP); LUÍS FERNANDO STORTI 
(FALM/UENP); FELIPE SABBADIN ZANUZZO (FCAV/UNESP); NEURI AVANCINI (UNC); ADJAIR ANTÔNIO 
NASCIMENTO (FCAV/UNESP) 

Resumo. Cinqüenta e oito espécimes de C. ictericus e 42 de C. schneideri foram capturados no distrito de São 
Cristóvão, Três Barras-SC, para estudo da helmintofauna. Foram diagnosticadas 14 espécies de helmintos, sendo cinco 
comuns aos dois hospedeiros. Chaunus ictericus apresentou maior riqueza (2,8448±1,1516) e diversidade de espécies 
(H’=1,374), com moderada dominância (1-D=0,642, J=0,5528), em comparação a C. schneideri (0,6428±1,007; 
H’=1,165; 1-D=0,5822 e J=0,5985). Os indicadores de infecção helmíntica também foram mais expressivos no primeiro. 
O pequeno número de espécies compartilhadas sugere especificidade parasitária dos helmintos observados neste 
estudo. Palavras-Chave: Bufonidae, helmintos, ecologia. 
 
Código P-085  
OCORRÊNCIA DE FASCIOLA HEPATICA LINNAEUS, 1758 EM REBANHOS BOVINOS DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS 
 

OCCURRENCE OF FASCIOLA HEPATICA LINNAEUS, 1758 INFECTION IN BRAZILIAN CATTLE IN THE STATE OF 
MINAS GERAIS 1 

WALTER LIMA (UFMG); LANUZE SOARES (UFMG); THALES BARÇANTE (PUCMINAS); MARCOS GUIMARÃES 
(UFMG); JOZIANA BARÇANTE (FASEH) 

A fasciolose é uma doença parasitária que ocorre em todo o mundo e é causada por um trematódeo digenético 
conhecido como Fasciola hepatica. A doença é responsável por causar perdas econômicas significativas no rebanho, 
devido à diminuição na produção de carne e leite, condenação de fígados parasitados e aumento na mortalidade. Para 
determinar a ocorrência e a dispersão da F. hepatica no estado de Minas Gerais, amostras de fezes de bovinos com 
idade superior a 12 meses foram coletadas, no período de Abril de 2005 a Abril de 2006. Foram examinados bovinos 
provenientes de 1.251 propriedades rurais de 120 municípios do estado de Minas Gerais. Coleções hídricas também 
foram examinadas, a fim de verificar a presença de hospedeiros intermediários nas propriedades onde foram 
encontrados bovinos parasitados. Para um total de 16 municípios foi relatada a presença de bovinos infectados por F. 
hepatica e destes, 13 apresentaram também o molusco Lymnaea columella. Foi possível diagnosticar bovinos 
infectados em 70% das propriedades visitadas no município de Itajubá. Além disso, no município de Itajubá foi possível 
detectar a presença de moluscos naturalmente infectados com diferentes estádios larvais de F. hepatica. Os resultados 
evidenciam a necessidade de medidas de controle para esta parasitose na área estudada, uma vez que foi possível 
verificar a presença de bovinos e moluscos infectados por F. hepatica, associados a fatores epidemiológicos favoráveis 
a dispersão do parasito. Palavras – Chave: Fasciolose bovina, Fasciola hepatica, Lymnaea columella. 
 
Código P-086  
DESENVOLVIMENTO E MIGRAÇÃO DE LARVAS INFECTANTES DE CIATOSTOMÍNEOS (NEMATODA-
CYATHOSTOMINAE) EM GRAMÍNEA COAST CROSS (CYNODON DACTYLON) EM CLIMA TROPICAL, NA 
BAIXADA FLUMINENSE, RJ, BRASIL. 
 

DEVELOPMENT AND MIGRATION OF CYATHOSTOME INFECTIVE LARVAE (NEMATODA-CYATHOSTOMINAE) IN 
BERMUDA GRASS (CYNODON DACTYLON) IN TROPICAL CLIMATE, IN BAIXADA FLUMINENSE, RJ, BRAZIL. 

MELISSA C. M. DO COUTO (CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS (CPGCV), - UFRRJ, 
BOLSISTA CAPES); SIMONE  QUINELATO (CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNC. VETERINÁRIAS 
(CPGCV), UFRRJ, BOLSISTA CAPES); TARCÍSIO MOURA DE SOUZA (ZOOTECNISTA); CLÁUDIA M. LEAL 
BEVILAQUA (DEP. DE MED.VET. - UECE - PROF. ADJUNTO); DÉBORA  HENRIQUE DA S. ANJOS (INSTIT. DE 
BIOFÍSICA CARLOS CHAGAS FILHO, PROGRAMA BIOLOGIA CELULAR E PARASIT., UFRJ - PROF. ADJUNTO I); 
IVAN  B. M. SAMPAIO (DEP. DE ZOOTECNIA, ESC. DE MED. VET. - UFMG), PROF.  TITULAR); MARIA DE L. A. 
RODRIGUES (DEP. DE PARASIT. ANIMAL, UFRRJ, CPGCV, PESQUISADORA CNPQ INST. DE VETERINÁRIA) 

Este estudo foi realizado no período de julho/2003 a novembro/2004, para avaliar o desenvolvimento, a sobrevivência, a 
migração das larvas infectantes em gramínea “coast cross” (Cynodon dactylon) e o horário de maior disponibilidade, em 
condições de clima tropical, na Baixada Fluminense, RJ, Brasil. De julho/2003 a setembro/2004, massas fecais de 
eqüinos naturalmente infectados foram depositadas mensalmente sobre a gramínea. Sete dias após, amostras de fezes 
e gramínea foram coletadas semanalmente em diferentes horários (8, 13 e 17 horas), pesadas e processadas pela 
técnica de Baermann. O desenvolvimento, a sobrevivência e a migração das larvas infectantes nas fezes e na gramínea 
foram observados durante todo o período. A sobrevivência das L3 foi de até 15 semanas nas fezes e 12 semanas na 
gramínea no período seco e de nove e oito semanas respectivamente para o período chuvoso. No período chuvoso, 
maior número de L3 foi recuperado nas fezes, e, no período seco, na gramínea. Condições climáticas influenciaram 
diretamente o número larvas infectantes. Pela análise multivariada, ficou demonstrado uma forte relação entre o tempo e 
o número de L3 nas fezes, sendo esta relação menos acentuada para a gramínea. Não se observou diferença 
significativa entre os horários de coleta. Palavras - Chave: ciatostomíneos, eqüinos, migração, coast cross, clima 
tropical.  
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Código P-087 
PATOGENICIDADE DO FUNGO ARTHROBOTRYS ROBUSTA SOBRE LARVAS DE ANCYLOSTOMA SPP. EM 
SOLO E AREIA 

PATOGENICITY OF THE FUNGUS ARTHROBOTRYS ROBUSTA ON LARVAE ANCYLOSTOMA SPP. IN SOIL AND 
SAND 

ALESSANDRO SPALENZA MACIEL (LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA, DEPARTAMENTO DE 
VETERINÁRIA, UFV, VIÇOSA – MG); JACKSON VICTOR DE ARAÚJO (LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA, 
DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA, UFV, VIÇOSA – MG); LEANDRO  GRASSI DE FREITAS (LABORATÓRIO 
DE CONTROLE BIOLÓGICO DE FITONEMATÓIDES, BIOAGRO, UFV, VIÇOSA – MG); EVERALDO  ANTÔNIO 
LOPES  (LABORATÓRIO DE CONTROLE BIOLÓGICO DE FITONEMATÓIDES, BIOAGRO, UFV, VIÇOSA – MG); 
ARTUR  KANADANI CAMPOS (FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE, UNIVIÇOSA, VIÇOSA – 
MG); VITOR  SANTOS BONOMO (LABORATÓRIO DE CONTROLE BIOLÓGICO DE FITONEMATÓIDES, 
BIOAGRO, UFV, VIÇOSA – MG) 

Os fungos nematófagos são controladores biológicos dos estágios pré-parasitários de helmintos no solo. Com este 
propósito, o presente estudo comparou in vitro a patogenicidade de um isolado do fungo Arthrobotrys robusta (I31) 
sobre larvas infectantes de Ancylostoma spp. em dois substratos: solo e areia. O experimento foi composto de quatro 
grupos, solo ou areia, com este nematóide e com ou sem a aplicação deste fungo antagonista, com 10 repetições por 
tratamento. Utilizaram-se 40g de substrato pasteurizado com umidade ajustada para 30% e 1.000 larvas de 
Ancylostoma spp. nas testemunhas enquanto que nos tratamentos adicionaram-se 3.000 conídios do inóculo por grama 
de substrato. Os grupos foram mantidos no escuro a 25ºC em potes de polipropileno de 145 mL fechados. Ao final de 
10 dias, utilizou-se o método de Baerman para recuperar as larvas não predadas, as quais foram contadas em câmara 
de contagem de nematóides num microscópio de luz em objetiva de 4x. Após a análise de variância utilizou-se o teste 
de Tukey para comparar as médias em nível de significância de 5%. Os resultados mostraram que o isolado de A. 
robusta foi capaz de reduzir o número de larvas recuperadas de Ancylostoma spp. nos tratamentos com solo e areia em 
relação às suas testemunhas em 66,84% e 78,15%, respectivamente (P < 0,05), entretanto observou-se menor 
recuperação de larvas da testemunha com areia em comparação a testemunha com solo. Portanto, este isolado de 
fungo nematófago é capaz de controlar in vitro larvas de Ancylostoma spp. em solo e areia pasteurizados e 
possivelmente poderá ser utilizado no controle ambiental desse parasito de animais domésticos. 
Palavras-chave: Ancylostoma spp., Arthrobotrys robusta, controle biológico, solo, areia 
Agradecimento: Agência Financiadora: CNPq  
 
 
Código P-088 
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA TERAPÊUTICA DA IVERMECTINA 2% E PRAZIQUANTEL 10% PASTA ORAL PARA 
EQUINOS 

EVALUATION OF EFFICACY THERAPEUTIC OF IVERMECTIN 2% AND PRAZIQUANTEL 10% FOR HORSE PASTE  

ALESSANDRA SOARES (TORTUGA CIA. ZOOTÉCNICA AGRÁRIA); JOSÉ VICTOR OLIVEIRA (PÓLO 
REGIONAL DA ALTA MOGIANA); ADJAIR ANTONIO NASCIMENTO (UNESP JABOTICABAL - MEDICINA 
VETERINÁRIA PREVENTIVA); RICARDO LEANDRO CAZES (TORTUGA CIA. ZOOTÉCNICA AGRÁRIA) 

Por menor que seja o período que os eqüinos passem numa pastagem, a infecção por vermes e a infestação por 
ectoparasitas podem ocorrer. O objetivo do presente estudo foi avaliar a eficácia terapêutica da ivermectina e 
praziquantel em pasta oral para equinos. O trabalho foi desenvolvido na sede do Pólo Regional de Desenvolvimento 
Tecnológico da Alta Mogiana – Colina/SP apresentou duas fases, pré-experimental para formação dos lotes e pós-
experimental. Na fase pré-experimental foram examinados 28 eqüinos, quanto ao número de OPG e coprocultura, para 
seleção de 12 animais, todos permaneceram em piquetes de tanzânia, com acesso a água e sal mineral, durante 3 
semanas consecutivas, visando a contaminação natural, após este período foi realizada colheita de fezes individuais 
para a confecção dos exames de OPG e coprocultura. Após este período foram escolhidos 12 animais com 
aproximadamente a mesma carga parasitaria, e distribuídos em dois grupos de seis animais cada, os quais foram 
alojados em baias individuais para evitar a recontaminação. O grupo 1 foi tratado o produto foi administrado por via oral, 
na dose de 1g para cada 100kg de peso corporal, enquanto o grupo 2, controle não tratado, não recebeu medicação. O 
delineamento estatístico foi inteiramente casualizado e os resultados obtidos foram analisados através do programa 
computacional Statistical Analysis System. Os resultados dos exames de OPG e coprocultura 14 dias após o tratamento 
demonstraram uma redução da infestação parasitária (P<0,05) para o grupo que recebeu tratamento com ivermectina 
2% e praziquantel 10%. Sendo indicado para o tratamento e controle dos seguintes parasitas: grandes estrôngilos, 
pequenos estrôngilos, nematódeos e cestoda. 
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Código P-089 
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA TERAPÊUTICA DA IVERMECTINA 4% PASTA ORAL PARA EQUINOS  
 

EVALUATION OF EFFICACY THERAPEUTIC OF IVERMECTIN 4% FOR HORSE PASTE  

ALESSANDRA SOARES (TORTUGA CIA. ZOOTÉCNICA AGRÁRIA); JOSÉ VICTOR OLIVEIRA (PÓLO 
REGIONAL DA ALTA MOGIANA); ADJAIR ANTONIO NASCIMENTO (UNESP JABOTICABAL - MEDICINA 
VETERINÁRIA PREVENTIVA); RICARDO LEANDRO CAZES (TORTUGA CIA. ZOOTÉCNICA AGRÁRIA) 

Os cavalos, tanto de trabalho como utilizados para recreação, mesmo estabulados, estão constantemente suscetíveis 
ao parasitismo. Por menor que seja o período que passem numa pastagem, a infecção por vermes e a infestação por 
ectoparasitas podem ocorrer. O objetivo do presente estudo foi avaliar a eficácia terapêutica da ivermectina a 4% oral 
em eqüinos. O trabalho foi desenvolvido na sede do Pólo Regional de Desenvolvimento Tecnológico da Alta Mogiana – 
Colina/SP apresentou duas fases, pré-experimental para formação dos lotes e pós-experimental. Na fase pré-
experimental foram examinados 28 eqüinos, quanto ao número de OPG e coprocultura, para seleção de 12 animais, 
todos permaneceram em piquetes de tanzânia, com acesso a água e sal mineral, durante 3 semanas consecutivas, 
visando a contaminação natural, após este período foi realizada colheita de fezes individuais para a confecção dos 
exames de OPG e coprocultura. Após este período foram escolhidos 12 animais com aproximadamente a mesma carga 
parasitaria, e distribuídos em dois grupos de seis animais cada, os quais foram alojados em baias individuais para evitar 
a recontaminação. O grupo 1 foi tratado com ivermectina a 4%, administrada por via oral, na dose de 1g para cada 
200kg de peso, enquanto o grupo 2, controle não tratado, não recebeu medicação. O delineamento estatístico foi 
inteiramente casualizado e os resultados obtidos foram analisados através do programa computacional Statistical 
Analysis System. Os resultados encontrados nos exames de OPG e Coprocultura no período pré-experimental não 
diferiram entre si. Os resultados dos exames de OPG e Coprocultura realizados 14 dias após o tratamento, 
demonstraram uma redução de 100% para o grupo que recebeu tratamento. A aplicação de ivermectina 4%, na forma 
de pasta oral, demonstrou ser eficaz para o controle e tratamento dos seguintes parasitas: grandes estrôngilos, 
pequenos estrôngilos e nematódeos.  
 
 
Código P-090  
ECTOPARASITOS DE TILÁPIA DO NILO (OREOCHROMIS NILOTICUS) CULTIVADOS EM TANQUES-REDE NOS 
RIOS DO CORVO E GUAIRACÁ, PARANÁ, BRASIL 

GRACIELA LUCCA BRACCINI  (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ); LAURO VARGAS (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE MARINGÁ); RICARDO PEREIRA RIBEIRO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ); LUIZ  
ALEXANDRE FILHO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ); MELANIE DIGMAYER (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE MARINGÁ) 

O experimento teve como objetivo estimar a prevalência de ectoparasitos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), da 
linhagem Chitralada, em tanques-rede, de abril a agosto de 2006, totalizando 130 dias, e registrar os parâmetros físico-
químicos da água. 
Foram analisadas 387 amostras de raspados de tegumento e brânquias de peixes machos pós-revertidos. O 
experimento foi realizado em 30 tanques-rede, com 6,8 m-3 cada tanque (2,0m x 2,0m x 1,7m), com 6,0 m-3 de água, 
sendo 15 no rio do Corvo e 15 no rio Guairacá, em três densidades de estocagem (100, 150, 200 peixes/m-3) e cinco 
repetições cada um. A prevalência total de ectoparasitos, no início do experimento, em 105 peixes, com peso médio de 
35,4 ± 19,3g e comprimento total de 11,7 ± 2,1cm foi de 87,6%, sendo maior para Monogenoidea (40,0%), seguido do 
parasitismo misto (33,3%) e Tricodinídeos (14,3%). A prevalência total de ectoparasitos nas quatro coletas, no rio do 
Corvo foi de 38,2%, com maior prevalência para Monogenoidea (19,4%) e no rio Guairacá foi de 44,2%, com maior 
prevalência para Tricodinídeos (17,4%),respectivamente. Os parâmetros físico-químicos da água encontraram-se de 
acordo com as condições adequadas para o cultivo de tilápia do Nilo, com exceção da temperatura.  
Palavras – Chave: Tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus, Monogenoidea, Tricodinídeos. 
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Código P-091 
ABORTO EM OVINOS ASSOCIADO À TOXOPLASMOSE: CARACTERIZAÇÃO ANÁTOMO-PATOLÓGICA E 
IMUNOISTOQUÍMICA 
 

OVINE ABORTION ASSOCIATED WITH TOXOPLASMOSIS: ANATOMO-PATHOLOGICAL AND 
IMMUNEHISTOCHEMISTRY CHARACTERIZATION.  

ADRIANA COSTA DA MOTTA (UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO); MARIA ISABEL BOTELHO VIEIRA 
(UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO); CARLOS BONDAN (UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO); MARIA 
IZABEL EDELWEISS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL); MARLOS DAMETTO 
(UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO); ÂNGELA GOMES (UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO) 

A Toxoplasmose ovina é causa importante de aborto e placentite. Cordeiros com infecção congênita nascem com 
encefalite. O diagnóstico é realizado através de testes sorológicos, necropsias de fetos abortados, exame 
histopatológico, imunoistoquímico e reação em cadeia da polimerase. O objetivo é relatar a ocorrência de aborto em 
ovinos associado à toxoplasmose no município de Três Palmeiras, RS. Foram coletadas amostras de sangue de nove 
animais para realização de hemaglutinação indireta. Um feto foi encaminhado para realização de necropsia, exame 
histopatológico e imunoistoquímico. Fragmentos de todos os órgãos foram coletados, fixados em formalina tamponada a 
10% e processados de acordo com os métodos convencionais e corados com hematoxilina-eosina. Amostras de 
cérebro, cerebelo e fígado foram coradas também com o Ácido Periódico de Schiff. Os abortos ocorreram no período de 
maio a agosto de 2006 em ovelhas Suffolk em uma propriedade na qual havia numerosos gatos. Os abortos ocorreram 
no último mês de gestação afetando 58,3% das fêmeas. À necropsia havia focos pálidos na superfície de corte do 
fígado, pulmões com aspecto marmorizado, coração com severa palidez e congestão do cérebro e cerebelo.  
A ovelha mãe apresentava dispnéia e fraqueza. A sorologia desta e de mais dois ovinos foi positiva.  
Microscopicamente, no cérebro foram observados cistos e taquizoítos livres em áreas de malácia com microgliose e 
infiltração linfoplasmocitária, sugestivos de encefalite toxoplásmica, além de microtrombose fibrinosa e meningite 
linfocitária; atelectasia pulmonar com microabscessos focais e pneumonia intersticial; fígado com focos de necrose 
centrolobular onde havia estruturas compatíveis com taquizoítos; nefrose tubular aguda e miocardite linfocitária focal.  
A imunoistoquímica evidenciou marcação positiva para Toxoplasma gondii. Os animais soropositivos e os gatos foram 
eliminados. O histórico clínico, o exame de hemaglutinação indireta, os achados anátomo-patológicos e 
imunoistoquímico permitiram diagnosticar um surto de aborto causado por Toxoplasma gondii de transmissão vertical. 
 
 
Código P-092 
AVALIAÇÃO DA INTERELUCINA-4 E FATOR DE NECROSE TUMORAL-&#913; EM CÃES NATURALMENTE 
INFECTADOS POR LEISHMANIA (LEISHMANIA) CHAGASI 

EVALUATION OF IL-4 AND TNF-ALFA IN DOGS NATURALLY INFECTED BY LEISHMANIA (LEISHMANIA) 
CHAGASI 

APARECIDA DE FÁTIMA MICHELIN (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM MICOBIOLOGIA AGROPECUÁRIA- FCAV- JABOTICABAL-S.P); VALÉRIA  MARÇAL FELIX DE 
LIMA (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - DEPARTAMENTO DE CLÍNICA, CIRURGIA E REPRODUÇÃO 
ANIMAL-FOA- MEDICINA VETERINÁRIA- ARAÇATUBA-S.P ) 

A leishmaniose visceral é uma doença sistêmica causada por espécies pertencentes ao complexo Leishmania 
donovani., sendo que na América do Sul esta zoonose é causada pela Leishmania chagasi.  Nas áreas urbanas o cão é 
o principal reservatório doméstico do parasita, desempenhando um importante papel no ciclo de transmissão através 
dos flebotomíneos. O objetivo deste estudo foi avaliar o papel imunoregulatório da Interleucina-4 (IL-4) e Fator de 
Necrose Tumoral-α (TNF-α) em extratos de baço e fígado de cães, machos e fêmeas, de várias raças,  sintomáticos e 
assintomáticos, infectados naturalmente por Leishmania (Leishmania) chagasi. Quarenta cães provenientes do 
município de Araçatuba, S.P -área endêmica para leishmaniose visceral, foram previamente selecionados através de 
ensaio imunoenzimático (ELISA) e dividido em dois grupos: assintomáticos (n=20) e sintomáticos (n=20) com a 
presença de pelo menos três sinais clínicos característicos. A quantificação das citocinas (IL-4 e TNF-α) em extratos de 
baço e fígado  foi realizada através de ELISA de captura. O nível de IL-4 se mostrou aumentado tanto no baço como no 
fígado, dos animais de ambos os grupos (assintomáticos e sintomáticos) quando comparado com os animais saudáveis 
(controle negativo) (p<0,05) e foi ainda mais elevado no grupo de cães sintomáticos quando comparado com o grupo de 
cães assintomáticos, porém este aumento não foi significativo. O nível de TNF-α também se mostrou aumentado tanto 
no baço quanto no fígado dos animais de ambos os grupos estudados, sendo que se apresentou mais elevado no grupo 
dos sintomáticos quando comparado com os assintomáticos, porém este aumento foi significativo apenas no fígado 
(p<0,05) e não no baço. Estes resultados sugerem a predominância da resposta imune Th2 em animais assintomáticos 
e sintomáticos infectados por L. chagasi. O nível elevado de TNF-α hepático, especialmente nos animais sintomáticos, 
mostra que possivelmente nos cães, como em humanos, esteja relacionada com a doença em atividade. 
Agradecimento: FAPESP 
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Código P-093 
COMPARAÇÃO ENTRE REAÇÃO IMUNOENZIMÁTICA (ELISA), REAÇÃO DE POLIMERASE EM CADEIA (PCR) E 
IMUNOCROMATOGRAFIA COM ANTÍGENO K39 NO DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA.  

COMPARATION BETWEEN ELISA ASSAY, PCR AND K39 IN DIAGNOSIS OF CANINE VISCERAL 
LEISHMANIASIS. 

KARINA REINALDO FATTORI (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA-FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
E VETERINÁRIA-JABOTICABAL); APARECIDA DE FÁTIMA  MICHELIN  (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA-FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIA-JABOTICABAL); VALÉRIA  MARÇAL FELIX 
DE LIMA  (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, FACULDADE DE 
ODONTOLOGIA DE ARAÇATUBA, DEPARTAMENTO DE CLÍNICA CIRURGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL) 

Leishmania chagasi é o agente etiológico a leishmaniose visceral, uma antropozoonose que tem como reservatório 
urbano o cão, tido como o hospedeiro mais suscetível no ciclo de transmissão dessa espécie de protozoário e que 
desempenha um importante papel na transmissão para os humanos, através dos vetores flebotomíneos. O teste ELISA 
tem sido empregado para o diagnóstico de cães, em especial com antígeno total, outros testes incluem a reação da 
polimerase em cadeia (PCR) e a imunocromatografia utilizando como antígeno à fração K39. O objetivo do presente 
estudo é fazer uma comparação entre os três métodos para o diagnóstico da leishmaniose visceral canina. Foram 
testados 52 amostras de cães sintomáticos para Leishmaniose visceral, provenientes do Centro de Zoonose da cidade 
de Araçatuba, e 52 amostras provenientes de cães saudáveis de área não endêmica. As amostras de soro foram 
testadas pelo método ELISA contra o antígeno total de L. chagasi, e também utilizadas para o ensaio 
imunocromatográfico com o antígeno K39. Para reação de polimerase em cadeia utilizou-se DNA extraído de sangue 
total, empregando os iniciadores 13A (3´GTG GGG GAG GGG CGT TCT5´) e 13B (3´ATT TTA CAC CAA CCC CCA 
GTT5´) que amplificam um fragmento com 120pb de uma região conservada do minicírculo do cinetoplasto do gênero 
Leishmania spp. A reação da polimerase em cadeia (PCR) foi considerada como teste ouro. A sensibilidade obtida no 
teste imunoenzimático (ELISA) foi de 100%, com especificidade de 91%, enquanto o ensaio imunocromatográfico com o 
antígeno K39 mostrou sensibilidade de 92% com uma especificidade de 95%. Diante dos resultados apresentados 
pode-se concluir que ambos os ensaios apresentaram boa sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da 
leishmaniose visceral canina, no entanto a imunocromatografia com o antígeno K39 por se tratar de um teste rápido 
pode ser utilizada a campo para fins de diagnóstico. Agradecimento: FAPESP 
 
 
Código P-094  
PREVALÊNCIA DE PARASITOS GASTRINTESTINAIS E HEMOPARASITOS EM AMOSTRAS DE ANIMAIS 
DOMÉSTICOS E SILVESTRES ANALISADAS NO LABORATÓRIO DE PROTOZOOLOGIA DA UFRGS, RS, BRASIL. 

PREVALENCE OF GASTROINTESTINAL PARASITES AND HEMOPARASITOS ON SAMPLES OF DOMESTIC AND 
WILD ANIMALS EXAMINED IN THE LABORATORY PROTOZOOLOGY, UFRGS, RS, BRAZIL. 

MARIANA CAETANO TEIXEIRA (UFRGS); CRISTINA GERMANI FIALHO (UFRGS); SANDRA TIETZ MARQUES 
(UFRGS); FLAVIA CAMARGO OLIVEIRA (UFRGS); MICHELE SCHNELL (UFRGS); RACHEL GALON (UFRGS); 
RENATA FIORAVANZO (UFRGS); FLAVIO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO (UFRGS) 

As doenças causadas por helmintos, protozoários gastrintestinais e hemoprotozoários são importantes para a clínica 
veterinária em função de alterações clínicas que podem causar, assim como para a Saúde Pública em decorrência de 
protozoários com potencial zoonótico. Durante o período de 2002 a 2007 foram analisadas 953 amostras de sangue e 
fezes no Laboratório de Protozoologia da UFRGS. Do total, 742 amostras foram de sangue para pesquisa de 
hemoparasitos e 211 amostras de fezes para pesquisa de parasitos gastrintestinais. Por espécie animal, as amostras 
sangüíneas foram distribuídas em: caninos (60,9%), felinos (20,7%), bovinos (12%) e eqüinos (3,2) e aves silvestres 
(3,2%). As amostras fecais foram distribuídas em: cães (40,3%), felinos (30,7%), bovinos (12,8%), ovinos/caprinos 
(8,2%) e eqüinos (7%) e aves silvestres (1%). Os esfregaços sanguíneos foram corados com o método de Panótico 
rápido. As técnicas coproparasitológicas para a pesquisa de protozoários foram: Sheather, Faust e esfregaços corados 
pelo método de Ziehl-Nelseen. A prevalência geral de hemoparasitos foi de 15,1%, com 69% para Babesia sp. (44,92% 
para caninos, 24% para bovinos e 0,08% para felinos); 24% para Ehrliquia sp. e 7% para Mycoplasma hemofelis, 
respectivamente nas amostras caninas e felinas. A prevalência geral de protozoários fecais foi de 40,3%, com índice 
para Giardia sp. de 40% (32% em caninos e 8% em felinos); coccídeos em 30,6% das amostras (8% em caninos, 5% 
em felinos, 4,6% em bovinos, 11% em ovinos e 2% em aves); helmintos em 31,8% das amostras (8,2% em caninos, 
7,4% em felinos, 9,7% em bovinos, 4,3% em caprinos e 2,2 em eqüinos); cistos de amebas em 2,35% e oocistos de 
Cryptosporidium spp. em 1,17% das amostras de caninos.  
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Código P-095 
INVESTIGAÇÃO DO CTENOCEPHALIDIS FELIS COMO VETOR DE LEISHMANIA SPP EM CÃES. 

INVESTIGATION OF CTENOCEPHALIDIS FELIS AS A VETOR OF LEISHMANIA SPP IN DOGS. 

MARÍLIA GABRIELE P.A. FERREIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA-FOA-MEDICINA VETERINÁRIA, 
ARAÇATUBA-S.P); KARINA REINALDO FATTORI (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA-FCAV-PÓS-
GRADUAÇÃO EM MICROBIOLOGIA AGROPECUÁRIA, JABOTICABAL-S.P); VALÉRIA MARÇAL FELIX DE LIMA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA-FOA-MEDICINA VETERINÁRIA, DEPARTAMENTO DE CLÍNICA, 
CIRURGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL, ARAÇATUBA-S.P) 

A Leishmaniose Visceral constitui um grave problema de Saúde Pública, já que cães infectados tornam-se reservatórios 
e candidatos potenciais para transmissão do parasita a humanos através de seus vetores. Levando-se em conta, fatores 
como a alta prevalência da doença em cães e as baixa taxas de infecção humana, bem como dificuldades de encontrar 
criadouros do mosquito palha nas cidades, sugere-se que pode haver um mecanismo de transmissão de Leishmania 
chagasi para cães e outro para humanos. Recentemente o carrapato foi relatado como um possível vetor da 
Leishmaniose, portanto outros artrópodes de hábitos similares, como a pulga, poderiam também participar do ciclo da 
doença em cães. Com o objetivo de verificar a pulga como um possível vetor para Leishmania spp em cães, foram 
utilizados 46 cães naturalmente infectados por Leishmania spp, apresentando sinais clínicos compatíveis com a doença, 
provenientes do Centro de Controle de Zoonoses de Araçatuba, dos quais colheu-se sangue, fragmentos de baço e 
linfonodos e exemplares da pulga Ctenocephalides felis. A triagem dos animais positivos foi feita através do teste rápido 
para leishmaniose visceral, k-39, e do ensaio imunoenzimático indireto, ELISA, para detecção de anticorpos anti-
Leishmania spp. As pulgas coletadas dos animais positivos foram submetidas à extração de DNA e a reação da 
polimerase em cadeia utilizando o primer que amplifica o gênero Leishmania spp, das 20 amostras analisadas até o 
momento foi obsevada reação positiva em 100%, sugerindo a presença do parasita na pulga, o possível envolvimento 
da pulga como vetor está sendo investigado em modelo experimental. Agradecimento: FAPESP 
 
 
Código P-096  
ABORTO EM OVINOS ASSOCIADO À TOXOPLASMOSE: CARACTERIZAÇÃO SOROLÓGICA, ANÁTOMO-
PATOLÓGICA E IMUNOISTOQUÍMICA. 

OVINE ABORTION ASSOCIATED WITH TOXOPLASMOSIS: SEROLOGICAL, ANATOMO-PATHOLOGICAL AND 
IMMUNOHISTOCHEMISTRY CHARACTERIZATION.  

ADRIANA COSTA DA MOTTA (UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO); MARIA ISABEL BOTELHO VIEIRA 
(UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO); CARLOS BONDAN (UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO); MARIA ISABEL 
ALBANO EDELWEISS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL); MARLOS AUGUSTO DAMETTO 
(UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO); ANGELA GOMES (UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO) 

A Toxoplasmose ovina é causa importante de aborto e placentite. Cordeiros com infecção congênita nascem com 
encefalite. Abortos ovinos ocorreram no período de maio a agosto de 2006 em uma propriedade do município de Três 
Palmeiras, RS. O presente trabalho tem como objetivo relatar a ocorrência de aborto em ovinos no RS associado à 
toxoplasmose utilizando hemaglutinação indireta, anátomo-patologia e imunoistoquímica. Amostras de sangue de nove 
animais foram coletadas para realização de hemaglutinação indireta. Um feto foi encaminhado para realização de 
necropsia, exame histopatológico e imunoistoquímico. Três amostras foram positivas na sorologia, sendo uma destas da 
mãe do animal necropsiado. À necropsia havia focos pálidos no fígado, pulmões com aspecto marmorizado, coração 
com severa palidez e cérebro e cerebelo congestos. Fragmentos de todos os órgãos foram coletados, fixados em 
formalina tamponada 10%, processados e corados com hematoxilina-eosina. Microscopicamente, no cérebro foram 
observados cistos e taquizoítos em áreas de malácia com microgliose e infiltração linfoplasmocitária, sugestivos de 
encefalite toxoplásmica. Havia, também, pneumonia intersticial, necrose hepática centrolobular onde havia estruturas 
compatíveis com taquizoítos; miocardite linfocitária focal e nefrose tubular aguda. A imunoistoquímica foi positiva para 
Toxoplasma gondii. Os resultados obtidos permitiram o diagnóstico de toxoplasmose ovina. Palavras – Chave: 
Toxoplasma gondii, ovino, aborto, imunoistoquímica.  
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Código P-097 
IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DO ISOLADO DE GIARDIA DUODENALIS EM BOVINOS E SUÍNOS DE 
UBERLÂNDIA - MINAS GERAIS 

MOLECULAR IDENTIFICATION OF GIARDIA DUODENALIS ISOLATES FROM CATTLE AND SWINE FROM 
UBERLÂNDIA- MINAS GERAIS 

MÁRCIA CRISTINA CURY (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - LABORATÓRIO DE 
PARASITOLOGIA); RODRIGO SOARES MARTINS (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - DEPARTAMENTO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL); FABIANA MARTINS DE PAULA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE UBERLÂNDIA - LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA); THAÍS  MELO MORAIS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE UBERLÂNDIA - LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA); VÂNIA  ARANTES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE UBERLÂNDIA- FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA); TALLES  RIBEIRO COUTO (MÉDICO 
VETERINÁRIO - AUTÔNOMO) 

O estudo molecular genético do protozoário intestinal G. duodenalis, tem demonstrado que essa é espécie complexa 
compreendendo sete “assemblages”, que possuem ou não especificidade de hospedeiros e potencial zoonótico. O 
objetivo desse estudo foi identificar molecularmente o isolado de G. duodenalis de bovinos e de suínos procedentes de 
Uberlândia, Minas Gerais. Fezes de bovinos (n=757) e de suínos (n=238) foram coletadas de 24 propriedades rurais, 
cinco de criadouros comerciais. As fezes foram processadas pelo método de flutuação em sulfato de zinco para 
detecção de cistos. As lâminas positivas foram lavadas em PBS e o conteúdo para posterior purificação foi colocado em 
microtubos. Para amplificação do gene GDH foram utilizados ‘primers” #579II, GdhFII e realizada a reação em cadeia 
pela polimerase (PCR). Os fragmentos amplificados foram visualizados por eletroforese em gel de agarose. O 
sequenciamento foi realizado com Kit comercial ABI Prism Big Dye TM terminator e as seqüências amplificadas pelo 
programa Clustal X. A análise da genotipagem revelou que para os bovinos a ‘assemblage’ E ocorreu em maior 
proporção. Nos suínos foram observadas as ‘assemblages’ AI e E . Baseado nos resultados, observa-se que o genótipo 
de animais  de fazenda parece ocorrer mais frequentemente em bovinos, aparecendo também, em parte dos suínos. 
Porém, o aparecimento do subgrupo AI em suínos representa risco para população humana, por ser este caracterizado 
como isolado de potencial zoonótico.  Agradecimento: à FAPEMIG pelo financiamento do projeto  
 
 
Código P-098  
PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À INFECÇÃO POR GIARDIA DUODENALIS EM BOVINOS 
DE UBERLÂNDIA - MINAS GERAIS 

PREVALENCE AND RISK FACTOR ASSOCIATED OF GIARDIA DUODENALIS INFECTION OF CATTLE FROM 
UBERLÂNDIA-  MINAS GERAIS 

MÁRCIA CRISTINA CURY (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - LABORATÓRIO DE 
PARASITOLOGIA); LUIZ ANTÔNIO GOIABEIRA ROSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - 
LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA); FABÍOLA CORRÊA COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA - LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA); MARIA JÚLIA RODRIGUES DA CUNHA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE UBERLÂNDIA - LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA); ELAINE SILVA MARQUES FARIA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA- FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA); TALLES RIBEIRO 
COUTO (MÉDICO VETERINÁRIO - AUTÔNOMO) 

Giardia duodenalis é parasito gastrointestinal encontrado em várias espécies de vertebrados. A morfologia uniforme dos 
isolados mascara uma considerável diversidade genética e de biotipos. Os objetivos desse estudo foram determinar a 
prevalência do parasito em bovinos e associar as variáveis, sexo, idade, raça, peso, presença de diarréia e consistência 
das fezes com a positividade. Foram colhidas fezes, diretamente da ampola retal, de 757 bovinos. Foram realizadas três 
coletas em cada animal, sendo essas obtidas em dias e semanas diferentes, totalizando-se 2271 exames fecais, para 
dar maior confiabilidade aos resultados. As fezes foram processadas pelo método de flutuação em sulfato de zinco para 
detecção de cistos.  Dados dos animais e aspecto das fezes foram anotados. Do total de 757 animais, 97 (12,81%) 
foram positivos para cistos de Giardia. Além de Giardia, foram encontrados estrongilídeos (57,33%), Eimeria sp.(48,8%), 
Moniezia sp. (29%), Strongyloides papilosus (3,04%), Toxocara vitulorum (0,66%). Não houve diferença estatística 
significante entre o sexo, a raça, o peso e presença de fezes diarréicas (p≥0,05). A maioria dos positivos apresentou 
fezes de consistência pastosa (76/97). A maior positividade foi observada na faixa etária entre 0 a 12 meses (65,9%), 
sendo estatisticamente significativo (p≤0,05). Os resultados indicam a presença de Giardia duodenalis em bovinos das 
propriedades rurais da microrregião de Uberlândia, Minas Gerais e que a idade é importante fator na epidemiologia do 
parasito. Agradecimento: à FAPEMIG pelo financiamento do projeto  
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Código P-099 
OOCISTOS DE EIMERIA SP. EM CABRAS ANGLO-NUBIANAS NATURALMENTE INFECTADAS CRIADAS EM 
SISTEMA SEMI-INTENSIVO DE PRODUÇÃO EM JEQUIÉ, BAHIA, BRASIL. 

OOCYSTS OF EIMERIA SP. IN GOATS ANGLO NUBIANA NATURALLY INFECTED REARED UNDER SEMI-
INTENSIVE SYSTEM IN JEQUIÉ, BAHIA, BRAZIL. 

JAQUELINE M.S. PINTO (UESC, DCAA, LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA VETERINÁRIA, ILHÉUS,BA;); 
MARCOS A. L. OLIVEIRA (UFRPE, RECIFE, PE;); CAIO T.G. ÁLVARES (UESC, DCAA, ILHÉUS-BA); ÂNGELA 
L.S. GONÇALVES (ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, UESC, ILHÉUS, BA.); MAÍRA C. 
SILVA (ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, UESC, ILHÉUS, BA.); LUÍS C.O. MOURA 
(ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, UESC, ILHÉUS, BA.) 

A eimeriose, doença causada por protozoários do gênero Eimeria, é uma parasitose de distribuição mundial,  
atingindo rebanhos submetidos aos mais diferentes sistemas de manejo, sendo mais grave e freqüente em animais 
criados em sistemas intensivos. Os oocistos são freqüentemente encontrados nas fezes, favorecendo contaminação 
ambiental e reinfecção dos animais. Neste estudo objetivou-se monitorar a intensidade de oocistos de Eimeria sp em 
um rebanho de cabras Anglo Nubiana PO e PC, visando avaliar as técnicas de manejo implantadas na propriedade. O 
estudo foi realizado entre outubro de 2006 a julho de 2007, em Jequié, Bahia, zona limítrofe entre a caatinga e a Zona 
da Mata (13°51’50” latitude S e 40°04’54” longitude W). Foram monitoradas 84 cabras em idade reprodutiva, criadas em 
sistema semi-extensivo, sendo recolhidos à noite no aprisco. A área destinada à criação correspondia a 50 hectares, 
composto por piquetes de Brachiaria decumbens e Cynodon sp, campo nativo, palma forrageira e leguminosas. O 
acesso à pastagem e água era ad libitum. Quando recolhidos ao aprisco, eram-lhes oferecidos banana, cana, jaca e  
sal mineral. Amostras fecais, coletadas diretamente da ampola retal, foram avaliadas pela técnica de flutuação em 
solução saturada de açúcar (Ueno e Gonçalves, 1998) e analisadas quantitativamente pelo método de contagem de 
oocistos por grama de fezes (OOPG), de acordo com a técnica de Gordon e Whitlock. Não foi administrado 
antiparasitário nos animais no período de estudo. A média mensal encontrada foi: 121,42±259,4; 42,68±128,26; 
179,49±451,44; 70,51±155,34; 179,49±451,44; 39,74±101,07; 172,72±330,18; 167,53±298,96; 114,28±254,09; 
184,41±260,86. Os dados analisados revelam que a coccidiose não representou um problema para o rebanho, 
composto por animais adultos, visto que o número de oocistos eliminados pelas cabras foi baixo. Os resultados 
encontrados sugerem que o manejo adotado na propriedade, a exemplo de pastejo alternado e higienização periódica 
do curral, foi adequado na propriedade estudada.  Agradecimento: Aos proprietários da Fazenda Maravilha, Jequié, BA 
 
 
Código P-100 
ZOONOSE RE-EMERGENTE - LEISHMANIOSE EM CÃES  

REEMERGENCY ZOONOSIS - DOG'S LEISHMANIOSIS 

MICHELE FREHSE (UFPR - UTP); MARCELO MOLENTO (UFPR); HÉLIO LANGONI (UNESP - BOTUCATU); 
JULIANA MACHADO (UNESP - BOTUCATU); HAROLDO GRECA (UNESP - BOTUCATU); LUCILENE CAMOSSI 
(UNESP - BOTUCATU); LEILA ULLMANN (UNESP - BOTUCATU); ALEXANDER BIONDO (UFPR) 

A leishmaniose, doença causada pelo protozoário Leishmania sp. é considerada uma doença reemergente e em franca 
expansão no Brasil, apresentando significativo aumento de casos em seres humanos e caninos em áreas endêmicas. A 
Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é encontrada em todos os países tropicais e subtropicais do mundo, exceto 
na Austrália, na Nova Zelândia e em algumas ilhas do pacífico. No Estado do Paraná existem regiões endêmicas desta 
zoonose, com sérios problemas para a saúde pública. Já a Leishmaniose Visceral, está distribuída em municípios de 
todas as unidades federadas, com exceção da região sul. No estado do Paraná a enfermidade ocorre em regiões 
endêmicas como o Vale do Ribeira com sérios problemas para a saúde pública. O controle da Leishmaniose depende 
da viabilidade e especificidade de métodos diagnósticos. O objetivo deste trabalho foi determinar a soroprevalência da 
leishmaniose em cães provenientes do Centro de Controle de Zoonoses do município de São José dos Pinhais – PR. 
Comparou-se, o Ensaio Imunoenzimático e a Reação de Imunofluorescência indireta para Leishmaniose em cães com o 
objetivo de verificar o nível de anticorpos contra Leishmania sp nos soros de cães. Das 364 amostras de sangue de 
cães colhidas no período de fevereiro de 2006 a julho de 2007 somente uma amostra apresentou-se sororeagente no 
ELISA e nenhuma amostra teve resultado positivo para a RIFI. Foi também realizado imprint de linfonodo poplíteo de 50 
cães para possível detecção de formas amastigotas de Leishmania, onde não foram observadas formas do parasita. Os 
resultados deste estudo permitem concluir que a prevalência da doença na população canina do município de São José 
dos Pinhais é baixíssima. A viabilidade e especificidade de métodos diagnósticos são ferramentas efetivas no controle e 
monitoramento preventivo da doença, embora os mesmos não foram testados devido ao baixíssimo índice de animais 
soropositvos. Agradecimento: Laboratório de Zoonoses UNESP - Botucatu 
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Código P-101 
OCORRÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE MYCOPLASMA SPP EM CÃES DE UMA POPULAÇÃO 
HOSPITALAR  EM LONDRINA, PARANÁ. 

OCCURRENCE AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF MYCOPLASMA SPP IN DOGS FROM A HOSPITAL 
POPULATION IN LONDRINA, PARANÁ. 

ADRIANA COÊLHO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA); MARCELA GASPARINI (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE LONDRINA); FLÁVIO JOJIMA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA); ODILON VIDOTTO 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA); MARILDA VIDOTTO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA) 

Parasitas de eritrócitos antigamente conhecidos como Haemobartonella e Eperythrozoon foram reclassificados como  
mycoplasmas  hemotrópicos (hemoplasmas) baseado em forte evidência filogenética do gene 16S rRNA. Mycoplasma 
haemocanis (H. canis) e Candidatus Mycoplasma haematoparvum são considerados agentes causais da 
hemoplasmose canina. A transmissão pode ocorrer através de artrópodes hematófagos, feridas causadas por 
mordeduras, transfusão sangüínea e transplacentária. O objetivo desse trabalho foi avaliar a presença e caracterizar 
micoplasmas em cães atendidos no Hospital Veterinário de Londrina, PR. Foram colhidas 147 amostras de sangue de 
cães com pelo menos uma das alterações hematológicas a seguir: leucopenia, trombocitopenia, pancitopenia e anemia. 
Estas amostras, após extração de DNA foram submetidas à PCR com primers que amplificam um segmento do gene 
16S rRNA do gênero Mycoplasma. As amostras positivas para gênero foram submetidas a um segundo PCR, com 
primers para as espécies M. haemocanis e Candidatus Mycoplasma haematoparvum. Das 147 amostras inicias 13 
foram positivas para gênero e destas, duas amostras (1,36%) foram positivas para M. haemocanis e 11 (7,48%) para 
Candidatus M. haematoparvum. Entretanto, quando produtos da PCR das duas espécies foram submetidos ao 
sequenciamento, a amostra positiva para M. haemocanis apresentou 96% a 98% de similaridade  com várias 
seqüências conhecidas de M. haemocanis e M. hemofelis depositadas no GenBank e a amostra positiva para 
Candidatus M. haematoparvum apresentou apenas 85% de similaridade com uma única amostra de Candidatus M. 
haematoparvum (EF416569), 96% com M. haemofelis e 96% com M. haemocanis. Nossos achados sugerem que a 
espécie de hemoplasma encontrada nesta população canina estudada de Londrina está mais próxima filogeneticamente 
das espécies de M. haemocanis e M. haemofelis do que da espécie Candidatus M. haematoparvum. Análises de outros 
genes além do 16S rRNA devem ser necessárias para melhor caracterizar as espécies de hemoplasmas que parasitam 
cães em Londrina, PR. Palavras - Chave: Mycoplasma haemocanis; cães; carrapatos; sequenciamento.  
Agradecimento: Ao CNPQ, a UEL e aos participantes da pesquisa. 
 
 
Código P-102 
PEQUENOS MAMÍFEROS SILVESTRES COMO RESERVATÓRIOS DE GIARDIA SP NO ESTADO DE SÃO PAULO, 
BRASIL 

SMALL WILDLIFE MAMMALS AS RESERVOIRS OF GIARDIA SP IN THE STATE OF SÃO PAULO, BRAZIL 

ADRIANO PEREIRA (UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO, HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA USP); 
RONALDA SILVA DE ARAÚJO (UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO, FACULDADE DE SAÚDE 
PÚBLICA DA USP); ADRIANA ALMEIDA FELIX (UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO); SANDRA 
ELISA FAVORITO (UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO); PATRÍCIA BERTOLO BERTOLA 
(UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO); EDUARDO FERNANDES BONDAN (UNIVERSIDADE 
BANDEIRANTE DE SÃO PAULO); MARIA ANETE LALLO (UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO) 

A veiculação hídrica e alimentar de parasitas zoonóticos é complexa e pode ser afetada por mudanças ambientais e 
distúrbios ecológicos, como no caso de desmatamentos. Entre os agentes considerados como zoonóticos encontra-se a 
Giardia sp, que é um protozoário amplamente difundido em uma grande variedade de animais, incluindo o homem. 
Sabe-se que animais silvestres podem apresentar-se como fontes de infecção do protozoário para o homem. A presente 
investigação teve por  objetivo avaliar a prevalência de cistos de Giardia sp em amostras de fezes de animais silvestres 
capturados na área de desflorestamento para a construção de um reservatório de água nas regiões de Paraitinga e 
Biritiba-Mirim, no estado de São Paulo. Entre os animais apreendidos para o estudo da fauna e impacto ambiental 
encontravam-se marsupiais , pequenos roedores, sapos, morcegos e lontras. As amostras de fezes foram examinadas 
para a investigação de cistos de Giardia sp usando o método direto com lugol, após a técnica de concentração de Faust 
e observadas em microscópio óptico. Os resultados revelaram a presença de cistos de Giardia sp nas fezes de 2 
pequenos roedores (5,4%,n=35) da espécie Coendou vilosus, não sendo encontrado nas outras espécies investigadas 
(Akodon montensis, Oligoryzomys nigripes, Oryzomys russatus e Thaptomys nigrita). Não foram encontrados cistos nas 
amostras de sapos Bufo (n=9), lontras (Lontra longicaudis) (n=6), nos marsupiais Gracilinamus microtarsus, Didelphis 
aurita, Monodelphis sp e Marmosa sp (n=22) e nos morcegos do gênero Diphila (n=8). Este estudo enfatiza a 
importância de se considerar pequenos roedores silvestres como potenciais fontes de infecção de Giardia para 
populações humanas e animais. Concluiu-se que cistos Giardia sp foram detectados nas fezes de dois pequenos 
roedores Coendou vilosus e que a prevalência total foi de 2,5% entre as amostras de fezes  analisadas dos animais 
silvestres. 
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Código P-103  
OCORRÊNCIA DE INFECÇÃO POR LEISHMANIA SPP. E TOXOPLASMA GONDII EM MACACOS-PREGO (CEBUS 
APELLA) DE CAMPO GRANDE - MS  

TÂNIA NADIA BARBOSA LEITE (HOSPITAL VETERINÁRIO DOM BOSCO(CRAS) - CAMPO GRANDE - MS. ); 
THUANNE  DE ARRUDA MAJA (UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO ); THALLES  MONTEIRO OVANDO 
(UNIV. CATÓLICA DOM BOSCO ); DANIELA  TORRES CANTADORI (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO 
GROSSO DO SUL ); LARISSA  ROSSETI SCHIMIDT (HOSP. VETERINÁRIO DOM BOSCO); ADRIANA  
CONCEICON GUÉRCIO (HOSP. VETERINÁRIO DOM BOSCO ); ÁLVARO  CAVALCANTI (CENTRO DE 
REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES (CRAS) - CAMPO GRANDE - MS.); FABIANA MARIA RUIZ LOPES 
(UNIV. ESTADUAL DE LONDRINA (UEL), PR.); IVO  ALEXANDRE LEME DA CUNHA (UNIV. EST. DE LONDRINA 
(UEL), PR.); ITALMAR  TEODORICO NAVARRO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL), PR.) 

O objetivo desse estudo foi realizar uma investigação sorológica da infecção por Leishmania spp. e Toxoplasma gondii 
em primatas não humanos (PNH) e comparar as técnicas de Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) e Teste de 
Aglutinação Modificado (MAT) para a pesquisa do T. gondii. Foram examinados 14 macacos-prego (Cebus apella) 
adultos, provenientes do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) de Campo Grande, MS. A pesquisa de 
anticorpos anti-Leishmania spp. foi realizada pela RIFI e a pesquisa de anticorpos anti-T. gondii foi realizada pela RIFI e 
pelo MAT. Nenhuma amostra foi positiva para a pesquisa de anticorpos anti-Leishmania spp. Foi encontrada uma 
prevalência de 28,7% (4/14) pela RIFI e 30,8% (4/13) pelo MAT na pesquisa de anticorpos anti-T. gondii. As técnicas 
apresentaram concordância quando utilizadas para a detecção de anticorpos anti-T. gondii na população estudada. A 
presença de anticorpos anti T. gondii pode estar ligada ao próprio meio ambiente contaminado por oocistos de felídeos 
selvagens, pelo contato com o parasito através do manejo alimentar, uma vez que lhes foram oferecidos frutas e carne 
bovina crua ou pela invasão do viveiro por aves e/ou roedores, que podem servir de presa para os macacos.  
Palavras – Chave: Primatas não humanos, Leishmania spp., Toxoplasma gondii, zoonoses. 
 
Código P-104 
AVALIAÇÃO DA INFECÇÃO NATURAL DE BLASTOCYSTIS SP. EM TRÊS ESPÉCIES DE AVES DOMÉSTICAS E 
CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DAS FORMAS BIOLÓGICAS PARA UM DIAGNÓSTICO PRECISO 
 

ASSESSMENT OF NATURAL INFECTION OF BLASTOCYSTIS SP. IN THREE SPECIES OF POULTRY AND 
MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF BIOLOGICAL FORMS FOR A PRECISE DIAGNOSIS 

TERESA CRISTINA BERGAMO DO BOMFIM (UNIV. FED. RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) – DEP. DE 
PARASITOLOGIA ANIMAL, INSTIT. DE VETERINÁRIA; RAQUEL SAUCIER GOMES (CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS, UNIV. FED. RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ); FRANZISKA  
HUBER (IST - INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE PARACAMBI / FAETEC 

Blastocystis sp. atualmente é um organismo de ocorrência em várias espécies de hospedeiros, tanto doméstico quanto 
silvestres e inclusive o homem, porém seu papel patogênico e o seu potencial zoonótico ainda permanecem incertos. O 
objetivo desse trabalho foi verificar a ocorrência de infecção natural de Blastocystis sp. e caracterizar as suas formas 
biológicas em três espécies de aves domésticas comercializadas em dois mercados municipais do Rio de Janeiro. 
Foram adquiridas 214 aves, sendo 35 patos (Anas platyrhynchos) do mercado A e 38 do mercado B, 35 codornas 
(Coturnix japonica) do mercado A e 36 do mercado B, e 35 pintos (Gallus gallus) do mercado A e 35 do mercado B. 
Realizou-se o diagnóstico parasitológico de fezes utilizando o método da sedimentação espontâneo e coloração pelo 
método de Giemsa. Para analise estatística usou o teste Qui-quadrado e o Fisher exato quando necessário. Das aves 
pesquisadas no mercado A, 8 (22,9%) pintos, 15 (42,9%) codornas e 13 (37,1%) patos apresentaram formas biológicas 
de Blastocystis sp., enquanto que no mercado B, 15 (42,9%) pintos, 2 (5,56%) codornas e 21 (55,3%) patos. Não houve 
uma diferença estatisticamente significativa em relação à ocorrência de infecção em patos e pintos dos dois mercados 
municipais pesquisados, ocorrendo essa diferença somente entre as codornas dos dois mercados. Quanto ao número 
de aves infectadas nos dois mercados, independentemente da espécie, não houve diferença estatisticamente 
significativa entre os dois mercados. Através da observação de fezes coradas com Giemsa daqueles animais que 
apresentaram positividade para Blastocystis sp., foi possível caracterizar seis formas biológicas do organismo (vacuolar, 
granular, amebóide, císticas, avacuolar e multivacuolar) e cinco formas reprodutivas (divisão binária, endodiogenia, 
brotamento, plamatomia e esquizogonia). Sugere-se que nesses ambientes de comercialização pode ocorrer a 
contaminação ambiental, devido às más condições higiênicas e sanitárias. O conhecimento das formas evolutivas 
encontradas e caracterizadas no presente trabalho é de grande importância para que se tenha um diagnóstico preciso e 
confiável de Blastocystis sp.   

Código P-105  
BALANTIDIUM SP. IN OSTRICHES (STRUTHIO CAMELUS LINNAEUS, 1758) IN RIO DE JANEIRO STATE, BRAZIL 

NICOLE BRAND EDERLI (UFRRJ); FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (UENF) 

O objetivo deste artigo é relatar pela primeira vez a ocorrência de Balantidium sp. em avestruzes criados no Rio de 
Janeiro-Brasil. Amostras fecais de 82 avestruzes foram examinadas pela técnica de Ziehl-Neelsen e feitas análise 
morfométrica dos cistos. Os dados foram comparados pelo teste t de Student e a análise de regressão linear simples. 
Os cistos encontrados tinham tamanhos variando de 60,39 por 34,62 µm e 59,13 por 33,92, havendo diferença 
estatística (P= 0,0089) entre estas. O formato esferoidal pode ser confirmado observando-se índice morfométrico 1,05 e 
r= 0,9630, o que sugerem haver cistos de tamanhos diferentes com formas semelhantes. Estes cistos são 
morfologicamente indistinguíveis dos cistos de Balantidium sp. já descritos nas fezes de avestruzes ou de B. coli. Este é 
o primeiro relato do parasitismo por Balantidium sp em avestruzes no Brasil. Embora a alta ocorrência de Balantidium 
sp. (60%), nenhum sinal clínico foi observado. Palavras-Chave: Ratitas, Ciliophora, Balantidium sp. 
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Código P-106 
DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-LEISHMANIA SPP. EM FELIS CATUS EM ÁREA ENDÊMICA DE 
ARAÇATUBA, SÃO PAULO 

DETECTION OF ANTIBODIES ANTI-LEISHMANIA SPP. IN FELIS CATUS IN ENDEMIC AREA OF ARAÇATUBA, 
STATE OF SAO PAULO. 

LUIZ SILVEIRA NETO (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- FOA- MEDICINA VETERINÁRIA, PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL, ARAÇATUBA-S.P); CAMILLE OLIVEIRA MARTINS (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA- FOA- MEDICINA VETERINÁRIA,  ARAÇATUBA-S.P); VALÉRIA MARÇAL FELIX DE LIMA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- FOA- MEDICINA VETERINÁRIA,  DEPARTAMENTO DE CLÍNICA, 
CIRURGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL, ARAÇATUBA-S.P) 

A leishmaniose visceral é uma doença sistêmica causada por espécies pertencentes ao complexo Leishmania 
donovani., sendo que na América do Sul esta zoonose é causada pela Leishmania (L.) chagasi. O cão é o principal 
reservatório da doença em áreas urbanas. Entretanto, a leishmaniose felina vem despertando a atenção de clínicos 
veterinários, de profissionais de saúde e de pesquisadores, devido ao aumento do número de gatos soropositivos em 
cidades endêmicas. O objetivo deste trabalho foi investigar a prevalência de anticorpos anti-Leishmania spp. em gatos 
domésticos em Araçatuba, área endêmica de leishmaniose visceral canina e humana. Foram colhidas 108 amostras de 
sangue de gatos assintomáticos provenientes do Centro de Controle de Zoonose de Araçatuba. Primeiramente, utilizou-
se o ELISA indireto com antígeno total preparado a partir da forma promastigota do parasita Leishmania (L.) chagasi  
(ELISA-AgT), neste ensaio  (28,70%) foram positivas. Com o objetivo de confirmar a infecção visceral por Leishmania 
spp as amostras positivas foram submetidas ao ensaio de ELISA empregado-se o antígeno purificado glicoproteína 
ligante de fucose e manose (FML), tal antígeno é conhecido por apresentar reação específica a anticorpos produzidos 
contra Leishmania do complexo donovani, e mostra reação negativa a soro provenientes de infecção de Leishmania do 
complexo tegumentar. Das amostras de soro reativas ao antígeno total 64,52%, foram soro reativas ao antígeno FML 
pelo ELISA indireto e 35,48% foram negativas, sugerindo que outras espécies de Leishmania spp possam estar 
circulando na espécie felina. Nossos resultados fortemente sugerem a presença da doença visceral em gatos da região 
endêmica de  Araçatuba-S.P.  Agradecimento: FAPESP 
 
 
Código P-107  
SOROEPIDEMIOLOGIA DE EHRLICHIA CHAFFEENSIS EM CERVO-DO-PANTANAL (BLASTOCERUS 
DICHOTOMUS) PROVENIENTES DA ÁREA DE INUNDAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE PORTO PRIMAVERA, 
RIO PARANÁ, BRASIL 
 
SEROEPIDEMIOLOGY OF EHRLICHIA CHAFFEENSIS IN BRAZILIAN MARSH DEER (BLASTOCERUS 
DICHOTOMUS) FROM PORTO PRIMAVERA HYDROELETRIC POWER STATION, PARANA RIVER, BRAZIL 

ANA BEATRIZ VIEIRA SACCHI (FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS - UNESP - 
JABOTICABAL); ROSÂNGELA ZACARIAS MACHADO (FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E 
VETERINÁRIAS - UNESP - JABOTICABAL); JOSÉ MAURÍCIO BARBANTI DUARTE (FACULDADE DE CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS - UNESP - JABOTICABAL); MARCOS ROGÉRIO ANDRÉ (FACULDADE DE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS - UNESP - JABOTICABAL) 

Membros da família Anaplasmataceae (Ordem Rickettsialles) compreendem um grupo de bactérias gram-negativas 
intracelulares obrigatórias que infectam animais e seres humanos, apresentando como vetores principais os carrapatos. 
A erliquiose monocítica  humana, causada por Ehrlichia chaffeensis, tem sido relatada em muitas partes do mundo, 
sendo que,  nos EUA, o veado-de-cauda-branca (Odocoileus virginianus) é considerado reservatório natural do agente.  
No Brasil, anticorpos para E. chaffeensis foram detectados em cães e seres humanos por meio de uma pesquisa 
sorológica realizada no Estado de Minas Gerais. Além disso, entre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, foi 
realizada a detecção do DNA de E. chaffeensis em amostras de sangue de cervos-do-Pantanal  (Blastocerus 
dichotomus), provenientes da área de instalação da Usina Hidrelétrica  de Porto Primavera, no Rio Paraná, sugerindo 
ser estes animais  reservatórios do agente. O presente trabalho objetivou a detecção de anticorpos anti – E. chaffeensis, 
pela Reação de Imunofluorescência Indireta, em 110 amostras de soro de cervos-do-Pantanal (B. dichotomus), 
provenientes da referida região de instalação da hidrelétrica. Os cervos foram  capturados entre os anos de 1998 e 
2002, e as amostras séricas armazenadas em –  20°C.  Substratos antigênicos constituídos por células DH82 infectadas 
com mórulas de E. chaffeensis foram adquiridas da Focus Diagnostics (EUA). Utilizou-se um  conjugado de 
imunoglobulina G de coelho  anti-imunoglobulina G de veado, ligada ao isotiocianato de fluoresceína,  na diluição de 
1:10, conforme orientação do fabricante (KPL). A diluição inicial do soro  foi de 1:20, havendo a detecção de 
fluorescência nas mórulas em 88 (80%)  dos 110 soros testados. Nossos resultados demonstram que os referidos  
animais mantêm contato com o agente (E. chaffeensis), evidenciando a  necessidade de um estudo epidemiológico  
envolvendo os animais selvagens da fauna brasileira, os possíveis ixodídeos transmissores das infecções  erliquiais e a 
possibilidade destes agentes causarem doenças no homem. Agradecimento: Fapesp e IBAMA 
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Código P-108  
AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO ENTRE DOIS ISOLADOS DE ANAPLASMA MARGINALE EM BEZERROS 
EXPERIMENTALMENTE INFECTADOS  
 
ABSENCE OF EXCLUSION BETWEEN TWO ANAPLASMA MARGINALE ISOLATES IN EXPERIMENTALLY 
INFECTED CALVES 

CAMILA V. BASTOS (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – 
UFMG); LYGIA M. F. PASSOS (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA, ESCOLA DE 
VETERINÁRIA - UFMG); ELIAS J. FACURY-FILHO (DEPARTAMENTO DE CLÍNICA E CIRURGIA 
VETERINÁRIAS, ESCOLA DE VETERINÁRIA – UFMG); ELIDA M. RABELO (DEPARTAMENTO DE 
PARASITOLOGIA, INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – UFMG); JOSE DE LA FUENTE (INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN EN RECURSOS CINEGÉTICOS (IREC) – UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA, CIUDAD 
REAL, ESPANHA.); MUCIO B. RIBEIRO (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS – UFMG) 

A anaplasmose bovina, causada pela riquétsia intraeritrocitária Anaplasma marginale, é responsável por prejuízos 
relativos à mortalidade de animais, baixo ganho de peso, redução na produção leiteira, abortos e custos com 
tratamentos e medidas profiláticas. Estudos recentes demonstraram o fenômeno de exclusão entre isolados de 
Anaplasma marginale, relatando a ocorrência de apenas um genótipo por animal em rebanhos bovinos contendo 
múltiplos genótipos. Considerando a ausência de dados referentes aos isolados brasileiros, o presente trabalho teve o 
objetivo de verificar a ocorrência deste fenômeno em bezerros experimentalmente infectados com dois isolados de A. 
marginale. Dois grupos de cinco bezerros foram inoculados intravenosamente com isolado de A. marginale de baixa 
patogenicidade (UFMG1). No grupo 1 utilizou-se material oriundo do cultivo desse isolado em células IDE8 e no grupo 2 
sangue infectado produzido em bezerro esplenectomizado. A infecção foi confirmada em todos os animais através de 
esfregacos sangüíneos, sorologia e PCR, contudo sem necessidade de tratamentos. Após 75 dias, os dois grupos 
juntamente com um terceiro grupo controle negativo (cinco bezerros) foram inoculados intravenosamente com sangue 
infectado com um isolado de alta patogenicidade (UFMG2). A diferenciação entre os isolados foi feita em vários 
momentos das inoculações, através de PCR, seqüenciamento e de RFLP-PCR, com base na proteína de superficie 
MSP1a (codificada pelo gene msp1α). Os animais do grupo controle apresentaram severos sinais clínicos, redução 
acentuada do volume globular e altas riquetsemias, que resultaram na morte de 60% dos animais deste grupo. Os 
resultados mostraram que quatro semanas após a inoculação do isolado de alta patogenicidade (UFMG2), houve um 
perfil genotípico misto de msp1α, que permaneceu até o final do período experimental (116 dias). Os resultados 
comprovam a baixa patogenicidade do isolado UFMG1 e demonstram o estabelecimento de mais de um isolado em um 
mesmo hospedeiro, indicando a ausência de exclusão entre os dois isolados brasileiros.  
Agradecimento: Fapemig/CAPES/CNPq  
 
 
Código P-109  
IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE ANAPLASMA PLATYS EM UM CÃO DO RIO DE JANEIRO-RJ 

MOLECULAR IDENTIFICATION OF ANAPLASMA PLATYS IN A DOG FROM RIO DE JANEIRO-RJ 

RAQUEL SILVA LISBOA (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); RENATA CUNHA 
MADUREIRA (EMBRAPA GADO DE CORTE - MS); CARINA ELISEI (EMBRAPA GADO DE CORTE - MS); 
CARLOS  LUIZ MASSARD (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); GRÁCIA  MARIA 
SOARES ROSINHA (EMBRAPA GADO DE CORTE - MS); FLÁBIO  RIBEIRO DE ARAÚJO (EMBRAPA GADO DE 
CORTE - MS) 

Anaplasma platys (=Ehrlichia platys), organismo rickettsial intracelular obrigatório que parasita trombócitos do 
hospedeiro, é o agente causal da trombocitopenia cíclica infecciosa canina. O presente trabalho tem como objetivo 
determinar a espécie de Anaplasma encontrada infectando um cão do Rio de Janeiro, RJ. A amostra de sangue deste 
cão, SRD, foi coletada com EDTA e submetida à análises hematológicas. O hemograma indicou anemia e 
trombocitopenia e, ao exame microscópico do esfregaço sanguíneo foram observadas mórulas em plaquetas sugestivas 
de A. platys. O DNA genômico foi extraído para a realização de PCR utilizando um par de primers que amplificam um 
fragmento de 478 pares de base (pb) do gene 16S rRNA de organismos rickettsiais (incluindo Ehrlichia spp., A. platys e 
A. phagocytophilum). A amplificação foi realizada em um termociclador automatizado como segue: 94°C por 3 min; os 
35 ciclos seguintes foram a 94°C por 1 min, 67,5°C por 1 min, 72ºC por 30 seg, com uma extensão  final de 7 min à 
72°C. O produto resultante da PCR foi submetido à eletroforese em gel de agarose à 1%, corado com Sybr Gold, 
visualizado através de transiluminador UV e fotografado. Obteve-se um produto de aproximadamente 473 pb, como o 
esperado. Para confirmação do diagnóstico molecular, este produto foi clonado em vetor pGEM-T e enviado para 
seqüenciamento. Por meio da técnica de seqüenciamento obteve-se um produto consenso de 448 pb. Utilizou-se o 
programa BLAST para confrontar a seqüência consenso de ácido nucleotídeos obtida, no seqüenciamento, com as 
seqüências depositadas no GenBank. Obteve-se 99% de identidade (E value=0,0) com a seqüência de A. platys 
(número de acesso: EF139459), com variação em apenas uma base (431/432). Através do exame microscópico do 
esfregaço sanguíneo, da PCR e confirmação pelo seqüenciamento concluiu-se que a espécie encontrada é A. platys. 
Agradecimento: CNPq/FAPERJ  
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Código P-110  
AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REAÇÃO CRUZADA EM CÃES PCR-POSITIVOS PARA ANAPLASMA PLATYS 
TESTADOS EM ELISA COMERCIAL PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS DE ANAPLASMA 
PHAGOCYTOPHILUM. 

RENATA FERNANDES FERREIRA (UFF); ALOYSIO DE MELO F. CERQUEIRA (UFF); ANANDA  MÜLLER 
PEREIRA (UFF); PEDRO  BITTENCOURT VELHO (UFF); RAPHAEL  RODRIGUES M. AZEVEDO (UFF); INGRID  
LIRIO F. RODRIGUES (UFF); NÁDIA  R. P. ALMOSNY (UFF) 

Anaplasma platys, agente da trombocitopenia cíclica canina parasita unicamente plaquetas de cães. Seu provável vetor 
é o carrapato Rhipicephalus sanguineus. Os métodos de diagnóstico mais utilizados são: pesquisa de mórulas em 
esfregaço sangüíneo, detecção de anticorpos por imunofluorescência indireta, ou amplificação de DNA através da 
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Recentemente foi desenvolvido um teste ELISA (4Dx IDEXX®) capaz de 
detectar, dentre outros, anticorpos para A. phagocytophilum. O fabricante relata que testes iniciais apontam para a 
existência de reação cruzada com A. platys, fato este que pode permitir o uso do mesmo no diagnóstico deste agente. O 
objetivo deste trabalho foi testar amostras de soro de 16 cães PCR-positivos para A. platys, apresentando inclusões em 
plaquetas, a partir do ELISA para detecção de anticorpos de A. phagocytophilum, Borrelia burgdorferi, e E. canis e 
antígenos de Dirofilaria immitis para verificar a possibilidade de reação cruzada de A. platys com A. phagocytophilum. 
Todos os animais obtiveram resultados negativos para A. phagocytophilum, B.burgdorferi, e D. immitis. Um dos animais 
foi também positivo para E. canis. É possível que por um provável caráter agudo da infecção nos animais testados, não 
tenha sido confirmada a reação cruzada entre A. platys e A. phagocytophilum.  
Palavras – Chave: Anaplasma platys, sorologia, reação cruzada, cães. 
 
 
Código P-111  
AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS EM CÃES NATURALMENTE INFECTADOS POR EHRLICHIA 
SP., NO PERÍODO DE ABRIL DE 2007 A MARÇO DE 2008, EM NITERÓI, RJ. 
 

EVALUATION OF HEMATOLOGICAL FINDINGS IN DOGS NATURALLY INFECTED BY EHRLICHIA SP., FROM 
APRIL 2007 TO MARCH 2008, IN NITERÓI, RJ. 

ANANDA M. PEREIRA; PEDRO  B. VELHO; RENATA  F. FERREIRA; RAPHAEL  R. M. DE AZEVEDO; GRACY  C. 
G. MARCELLO; TATIANA  D. LEMOS E NÁDIA  R. P. ALMOSNY - (UFF) 

Erhlichia sp. é um hemoparasita intracitoplasmático obrigatório transmitido por carrapatos, pertencente à família 
Anaplasmataceae. Ehrlichia canis é a espécie de maior prevalência entre os cães e caracteriza-se pelo aparecimento de 
mórulas em leucócitos, observadas normalmente na fase aguda da doença em esfregaços sanguíneos, quando é 
comum ocorrer o desenvolvimento de uma anemia normocítica normocrômica e trombocitopenia. A co-infecção com 
outros hemoparasitas não é incomum, pois as doenças são transmitidas pelo mesmo carrapato vetor. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar as alterações hematológicas de 10 cães naturalmente infectados por Ehrlichia sp. com inclusões em 
mononucleares diagnosticadas em esfregaços sangüíneos avaliados de Abril de 2007 a Março de 2008, no Laboratório 
Clínico Veterinário da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro. Os hemogramas foram realizados em 
um contador automático de células (COULTER T-890®). Um dos animais estava co-infectado por Ehrlichia sp. e 
Hepatozoon sp. No eritrograma dos cães observou-se anemia normocítica e normocrômica, com valores médios de 
hematimetria (3,96/µL), hemoglobina (9,71/µL) e volume globular (29%) diminuídos. Não foram observadas alterações 
nos valores médios do leucograma. O valor médio da plaquetometria encontrou-se diminuído (127.722/µL). Foram 
observados anisocitose e policromasia em 4 cães (40%), monócitos ativados em 8 cães (80%) linfócitos reativos em 3 
cães (30%) e neutrófilos tóxicos em 2 (20%). Assim como foi observado no presente estudo, o achado mais consistente 
na erliquiose é anemia arregenerativa devido supressão medular, com diminuição dos precursores eritróides na medula 
óssea. Embora a trombocitopenia seja comum na fase aguda da erliquiose canina, pelo consumo e seqüestro excessivo 
de plaquetas, a observação de discreta trombocitopenia pode ocorrer em infecções sub-clínicas e indica uma maior 
adaptação parasita-hospedeiro. A presença de monócitos ativados, linfócitos reativos e neutrófilos tóxicos demonstrou a 
intensa resposta celular devido à presença dos parasitas. 
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Código P-112 
OCORRÊNCIA DE MYCOPLASMA SP. EM FELINOS NATURALMENTE INFECTADOS, PELA AVALIAÇÃO 
ESFREGAÇOS SANGÜÍNEOS,  EM NITERÓI, RJ. 
 

OCCURRENCE OF MYCOPLASMA SP. IN NATURALLY INFECTED CATS BY BLOOD SMEAR EVALUATION, IN 
NITERÓI, RJ. 

PEDRO B. VELHO; ANANDA  M. PEREIRA; GRACY  C. G. MARCELLO; RENATA  F. FERREIRA; RAPHAEL  R. 
M. DE AZEVEDO; TATIANA  D. LEMOS E NÁDIA  R. P. ALMOSNY - (UFF) 

Os Mycoplasmas hemotrópicos são parasitas gram-negativos, epicelulares de hemácias. Os organismos eram 
classificados como Rickettsias no gênero Haemobartonella, mas foram realocados no gênero Mycoplasma. Os achados 
característicos da doença causada pelo Mycoplasma haemofelis são anemia hemolítica, perda de peso, anorexia, dores 
articulares, febre ou hipotermia. Mycoplasma haemofelis acomete gatos causando anemia regenerativa e os animais 
apresentam-se anoréxicos e debilitados. O objetivo do presente estudo foi avaliar a ocorrência de Mycoplasma sp. em 
felinos atendidos no Hospital Universitário Veterinário Firmino Mársico Filho, no período de Abril de 2007 a Março de 
2008, , Niterói, Rio de Janeiro. Foram avaliados para a pesquisa de hemoparasitas, no Laboratório Clínico Veterinário 
da Universidade Federal Fluminense, esfregaços sangüíneos de 138 felinos, corados pelo corante hematológico 
instantâneo (PANOTICO RÁPIDO®). Apenas 5 animais (3,62%) foram considerados positivos para Mycoplasma sp. 
Esta baixa ocorrência de infecção pelo parasita pode se dever ao fato de que em felinos, doenças hemolíticas causadas 
por hemoparasitas são pouco descritas, provavelmente, pela baixa incidência de infestação por ectoparasitos que 
atuam como vetores na transmissão e as hemoparasitoses são geralmente secundárias a enfermidades 
imunossupressoras como, FIV (vírus da imunodeficiência felina) e FeLV (vírus da leucemia felina). Além disso, o método 
utilizado na pesquisa possui baixa sensibilidade, visto que sangues acondicionados em EDTA (Ácido-Diamino-
Tetracético) podem apresentar resultados falso-negativos, uma vez que a ação do anticoagulante faz com que os 
organismos sejam liberados das hemácias, levando a resultados negativos na avaliação de esfregaços de sangue total. 
A PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) seria o método mais indicado para a confirmação do diagnóstico deste 
parasita. Agradecimento: CAPES e CNPQ 
 
 
Código P-113 
FREQÜÊNCIA DE ASCARIS SUUM EM SUÍNOS EM ABATIDOS NO VALE DO RIO PIRANGA, MINAS GERAIS 

FREQUENCE OF ASCARIS SUUM IN SWINE SLAUGHTERING IN THE RIVER PIRANGA VALLEY’S, MINAS 
GERAIS STATE 

HUGO G. V. C. MANHÃES (FACASTELO); ANDERSON S. DIAS (FACASTELO); ALEXANDER M. TANURE 
(FACASTELO); ANA C. G. KROHLING (FACASTELO); JOSIENE B. SILVA (FACASTELO); RAONI R. MOREIRA 
(FACASTELO); CRISTIANE F. P. STRADIOTTI (FACASTELO); LUÍS FERNANDES (FACASTELO) 

Os helmintos do filo acantocéfalo são bastante difundidos parasitando o trato gastrintestinal dos animais silvestres, 
sabe-se que são responsáveis por causar dores abdominais, diarréias, com lesões de enterites ulcerativas graves e 
perfurações no trato intestinal. Devido à intensificação de manejo de animais silvestres em cativeiros, dada a sua 
importância, torna-se importante conhecer os patógenos que podem causar afecções nesses animais. Esse trabalho 
objetivou relatar os parasitos encontrados em um primata (sagüi da cara branca, Callithrix geoffroyi) morto 
(eletrocutado) e necropsiado em outubro de 2007. De importante, pode se dizer que esses helmintos estavam 
parasitando o intestino delgado desse pequeno primata. As características morfológicas desses helmintos foram 
avaliadas. Esses helmintos foram identificados como pertencentes à família Oligacanthohrrynchidae por apresentarem-
se de porte grande e com curvatura ventral e probóscide globular. Como pertencentes ao gênero Prosthenorchis, 
espécie P. elegans, por apresentar-se segmentado transversalmente de forma, morfometricamente, com a região 
posterior com diâmetro maior que a anterior e com comprimento médio de 2,3 cm para os machos e de 2,9 cm para as 
fêmeas, as espessuras variaram entre 3,2mm para os machos e 4,3 mm para as fêmeas na região posterior (mais 
espessa). É importante frisar que os acantocéfalos não possuem especificidade parasitária e que dessa forma esses 
agentes podem ser zoonóticos.  
Agradecimento: AGRADEÇO AOS MEUS COLABORADORES  E A DEUS  
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Código P-114 
ECTO E ENDOPARASITOSE EM CUÍCA (CALUROMYS PHYLANDER)- RELATO DE CASO. 

EXTERNAL AND INTERNAL PARASITES IN CUÍCA (CALUROMYS PHYLANDER) - CASE REPORT. 

FLAVIA LIPARISI (UNIPLI); LORENZO PISSINATTI (UNIPLI); ALCIDES PISSINATI (CENTRO DE 
PRIMATOLOGIA-RJ E UNIPLI); RODRIGO  MENEZES (FIOCRUZ); NAMIR MOREIRA (UNIPLI) 

No Brasil existem aproximadamente 40 espécies de marsupiais das quais apenas seis foram examinadas para verificar 
a presença de endoparasitos, e foram descritas mais de 60 espécies, entre protozoários e helmintos. Este estudo 
objetiva avaliar a condição sanitária em um exemplar de Caluromys phylander encontrado na área do Centro de 
Primatologia do Rio de Janeiro. O animal encontrava-se bastante debilitado, vindo à óbito posteriormente. Foi realizada 
necropsia e as amostras colhidas foram fixadas em solução de formol a 10%, encaminhadas para análise 
histopatológica no laboratório de Anatomia Patológica Veterinária do Centro Universitário Plínio Leite e os parasitas 
encontrados foram acondicionados em álcool 70% para indentificação taxonômica. Foram observados nódulos cutâneos 
fistulados na região ventral torácica e abdominal provocado por Metacuterebra simulans. Havia sério comprometimento 
pulmonar. No estômago, e do duodeno ao íleo, foram encontrados inúmeros parasitos, lembrando grãos-de-arroz, 
fixados à mucosa, identificados como Subulura interrogans. Visualizou-se, ainda, neste segmento intestinal, parasitas 
maiores, avermelhados, com extremidades finas, identificados como Rictularia jaegerskioldi. Próximo à válvula íleo 
cecal havia a presença de Acanthocephala com aproximadamente 06 centímetros de comprimento firmemente aderido 
à mucosa. Na microscopia havia intensa reação inflamatória nos tecidos afetados, bem como a presença de fragmentos 
dos parasitas. Observou-se, ainda, fragmentos de parasitas abaixo do epitélio queratinizado da língua, e a presença de 
trematóides no interior dos ductos pancreáticos. Os pulmões apresentavam edema e congestão. Conclui-se que a 
espécie Caluromys phylander, considerada hospedeiro definitivo de diversos parasitas, apresentou infestação por pelo 
menos três espécies diferentes de endoparasitas, sendo que em dois locais os mesmos não foram visualizados 
macroscopicamente, e por uma espécie de ectoparasita. Também foi notado que em alguns tecidos, apesar da 
presença dos endoparasitas, a reação inflamatória era discreta. 
 
Código P-115 
IN VITRO EVALUATION OF THE EFFECT OF THE NEMATOPHAGOUS FUNGI DUDDINGTONIA FLAGRANS, 
MONACROSPORIUM SINENSE AND POCHONIA CHLAMYDOSPORIA ON SCHISTOSOMA MANSONI EGGS 

FABIO R. BRAGA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); JACKSON V. ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE VIÇOSA); ARTUR K. CAMPOS (UNIVIÇOSA); ANDRÉ R. SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); 
JULIANA M. ARAUJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ROGÉRIO O. CARVALHO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE VIÇOSA); ALEXANDRE O. TAVELA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); DEBORAH N. 
CORRÊA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS); CÍNTIA A. J. PEREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE MINAS GERAIS) 

The in vitro effect of four isolates of the nematophagous fungi Duddingtonia flagrans (AC 001), Monacrosporium sinense 
(SF 53) and Pochonia chlamydosporia (VC 1 and VC 4) on eggs of Schistosoma mansoni was examined. One thousand 
S. mansoni eggs were plated on 2% water-agar with the grown isolates and control without fungus. After seven, fourteen 
and twenty-one days, the eggs were removed and classified according to the following parameters: type 1, lytic effect 
without morphological damage to eggshell; type 2, lytic effect with morphological alteration of embryo and eggshell; and 
type 3, lytic effect with morphological alteration of embryo and eggshell, besides hyphal penetration and internal egg 
colonization. Significant differences (P <0.01) were found among the studied fungal isolates for ovicidal activity, 
confirming type-3 effect for the isolates VC 1 and VC 4, which characterizes the ovicidal activity of a fungus. Type 3 
effect was only found for P. chlamydosporia (VC 1 and VC 4) with 26.6% and 17.2%, 25.6% and 22.6%, 27.4% and 
23.9% in the seven, fourteen and twenty-one days respectively (p <0.01). P. chlamydosporia can be a potential biological 
control agent for S. mansoni eggs.   
 
Código P-116  
OVICIDAL ACTIVITY OF PAECILOMYCES LILACINUS ON MONIEZIA SP. EGGS 

FABIO R. BRAGA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); JACKSON V. ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE VIÇOSA); JULIANA M. ARAUJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ANDRÉ R.  SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ROGÉRIO O.  CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); 
ARTUR K.  CAMPOS (UNIVIÇOSA); ALEXANDRE O. TAVELA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA) 

The ovicidal activity of Paecilomyces lilacinus was evaluated on Moniezia sp. eggs. Eggs of Moniezia sp. were incubated 
on plates with 2% agar-water inoculated with grown fungal isolates and a control treatment without fungus. After five, ten 
and fifteen days post-inoculation, the eggs were removed and classified according to the following parameters: effect 
type 1, lytic effect without morphological damage to eggshells; effect type 2, lytic effect with morphological change in 
embryos and eggshells, and effect type 3, lytic effect with morphological change in embryos and eggshells, with hyphal 
penetration and internal colonization of eggs. P. lilacinus showed percentages for ovicidal activity (p <0.01), mainly type-
3 effect, of 19%, 20% and 23% on eggs of Moniezia sp,  after five, ten and fifteen days post-inoculation respectively. 
Therefore P.lilacinus can be considered as a potential biological control agent for this cestode. 
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Código P-117  
CENUROSE EM OVINO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, BRASIL 

ANTONIO PEREIRA SOUZA (UDESC); ALDO GAVA (UDESC); VALDOMIRO  BELLATO (UDESC); AMÉLIA 
APARECIDA  SARTOR (UDESC); ANDERSON BARBOSA  MOURA (UDESC) 

A cenurose é uma doença observada com freqüência em pequenos ruminantes em todo o mundo.  Uma ovelha de 
aproximadamente dois anos de idade apresentou inclinação de cabeça para a esquerda, perda do equilíbrio, realizava 
movimentos bruscos para o alto caindo em decúbito lateral esquerdo e após algum tempo, voltava a andar. Em 
aproximadamente sete dias o quadro evoluiu com apresentação de decúbito lateral esquerdo permanente e 
apresentava nistagmo. O animal foi sacrificado e observou-se, no lado direito do cerebelo, um aumento de volume. Ao 
realizar-se o corte dessa área, encontrou-se uma cavidade cística com aproximadamente 1,5 cm de diâmetro 
identificada como sendo Coenurus cerebralis.  Palavras – Chave: Coenurus cerebralis, Coenurus cerebralis ovinos 

Código P-118 
OVICIDAL ACTIVITY OF NEMATOPHAGOUS FUNGI POCHONIA CHLAMYDOSPORIA, DUDDINGTONIA 
FLAGRANS AND MONACROSPORIUM THAUMASIUM ON TAENIA SAGINATA EGGS 

JULIANA M. ARAUJO (UNIV. FED. DE VIÇOSA); JACKSON  V. ARAÚJO (UNIV. FED. DE VIÇOSA); FABIO R. 
BRAGA (UNIV. FED. DE VIÇOSA); ROGÉRIO O. CARVALHO (UNIV. FED. DE VIÇOSA); ANDRÉ R. SILVA (UNIV. 
FED. DE VIÇOSA); ALEXANDRE  O. TAVELA (UNIV. FED. DE VIÇOSA); ARTUR K.  K. CAMPOS (UNIVIÇOSA); 
LUIZA N. FRASSY (UNIV. FED. DE MINAS GERAIS); CAMILA  D. F. ALVES (UNIV. FED. DE MINAS GERAIS) 

The ovicidal activity of nematophagous fungi Pochonia chlamydosporia (isolates VC1 and VC4), Duddingtonia flagrans 
(isolate AC001) and Monacrosporium thaumasium (isolate NF34) on Taenia saginata eggs was evaluated in laboratory 
conditions. T. saginata eggs were plated on 2% water-agar with the grown isolates and control without fungus and 
examined after five, ten and fifteen days. At the end of the experimental essay P. chlamydosporia showed ovicidal 
activity on T. saginata eggs (p <0.05) compared with the two other species, with percentage results mainly for internal 
egg colonization of 12.8% (VC1) and 2.2% (VC4); 18.1% (VC1) and 7.0% (VC4); 9.76% (VC1) and 8.0% (VC4) at five, 
10 and 15 days respectively. The other fungi shed only lytic effect without morphological damage to the eggshells.  
The results demonstrated that P. chlamydosporia was in vitro effective against T. saginata eggs unlike the other fungi.    
Agradecimento: CNPq scholarship 
 
Código P-119  
CYSTICERCUS BOVIS EM BOVINOS ABATIDOS NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) NA REGIÃO 
SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM 2003 E 2004. 
 

CYSTICERCUS BOVIS IN BOVINES UNDER FEDERAL INSPECTION (SIF) AT SLAUGHTERHOUSE IN MONTAIN 
REGION OF THE STATE OF RIO DE JANEIRO IN 2003 AND 2004.]  

LUIZE NÉLI NUNES GARCIA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO- UENF); 
MARIA ANGÉLICA VIEIRA DA COSTA PEREIRA (UENF); FARLEN JOSÉ BEBBER MIRANDA (UENF); 
FRANCIMAR FERNANDES GOMES (UENF); MÁRCIO ALONSO RESENDE (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL); 
BRUNO REIS LIRA (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL) 

O objetivo do presente trabalho foi determinar a ocorrência da cisticercose bovina na região serrana do Estado do Rio 
de Janeiro nos anos de 2003 e 2004, através de dados de necropsias do Serviço de Inspeção Federal (SIF 192), 
localizado na cidade de Itaperuna. O presente estudo é fruto de inspeção realizada em 23.501 animais, sendo que 
15.078 oriundos do primeiro e 8.423 do segundo ano.  Cisticercos foram encontrados em 304 (2,02%) animais em 2003, 
ao passo que em 2004, 225 (2,67%) foram considerados parasitados.  Além de mostrar a incidência da cisticercose 
bovina na região no período em questão, o presente trabalho chama a atenção para a importância da inspeção sanitária 
contínua, como forma de prevenção de teníase no homem. 
 
Código P-120 
AÇÃO IN VITRO DOS FUNGOS NEMATÓFAGOS POCHONIA CHLAMYDOSPORIA, DUDDINGTONIA FLAGRANS E 
MONACROSPORIUM THAUMASIUM SOBRE CÁPSULAS OVÍGERAS DE DIPYLIDIUM CANINUM. 

JULIANA M. ARAUJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); JACKSON V. ARAÚJO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE VIÇOSA); FABIO R. BRAGA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ROGÉRIO O. CARVALHO 
(UNIV. FED. DE VIÇOSA); ANDRÉ R. SILVA (UNIV.FED.VIÇ); ALEXANDRE O. TAVELA (UNIV.FED.VIÇ); LUIZA 
N. FRASSY (UNIVERSIDADE FED.VIÇ); CAMILA D.F. ALVES (UNIV.FED.VIÇ) 

O Dipylidium caninum (Lineu, 1758), é um cestóide e pertence à família Dilepididae. Um parasito comum de cães e 
gatos, podendo também parasitar o homem. O efeito ovicida dos fungos nematófagos Pochonia chlamydosporia (VC1), 
Duddingtonia flagrans (AC001) e Monacrosporium thaumasium (NF34) sobre cápsulas ovígeras de D. caninum foi 
avaliado em condições laboratoriais. As cápsulas de D. caninum foram vertidas em placas de ágar-água 2% (AA 2%) 
com os isolados fúngicos crescidos e sem fungo como controle, sendo observados no quinto, décimo e décimo quinto 
dias. Ao final do ensaio experimental o fungo P. chlamydosporia demonstrou atividade ovicida (p< 0,05) em relação às 
duas outras espécies sobre ovos de D. caninum, apresentando principalmente resultados percentuais para a 
colonização de 19,61% (VC1) e 20% (VC4) aos cinco dias, 44,23% (VC1) e 31,53% (VC4) aos 10 dias e 49,23% (VC1) 
e 41,92% (VC4) aos 15 dias respectivamente. Os fungos D. flagrans e M. thaumasium apresentaram somente efeito do 
tipo 1, sem prejuízo morfológico à cápsula ovígera, enquanto o fungo P. chlamydosporia (VC1 e VC4) apresentou efeito 
do tipo 3 e colonização interna. Esses resultados demonstraram que o fungo P. chlamydosporia teve eficácia in vitro 
sobre os ovos de Dipylidium caninum.  
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Código P-121 
AVALIAÇÃO COMPARATIVA ENTRE DUAS TÉCNICAS PARA O DIAGNOSTICO DE OVOS DE FASCIOLA 
HEPATICA 
 
COMPARATIVE EVALUATION BETWEEN TWO TECHNIQUES FOR DIAGNOSIS OF FASCIOLA HEPATICA EGGS 

CÍNTIA C. BERNARDO (UFES); BÁRBARA R. AVELAR (UFES); ISABELA B. B. A. ARAÚJO (UFES); ISABELLA V. 
F. MARTINS (UFES) 

A Fasciola hepatica é um trematoda parasito dos ductos biliares de bovinos e ovinos e ciclo dependente de moluscos do 
gênero Lymnaea. As técnicas coproparasitológicas utilizadas para ovos da F. hepatica possuem baixa sensibilidade 
dificultando o diagnóstico da doença. A técnica de quatro tamises é atualmente considerada a técnica de eleição para 
fasciolose, sendo utilizada em diversos estudos. O objetivo do presente trabalho foi avaliar comparativamente as 
técnicas de quatro tamises e uma técnica de sedimentação descrita por Foreyt para o diagnostico de ovos de F. 
hepatica. Foram feitas visitas ao Abatedouro de Atílio Vivácqua, Espírito Santo e foram coletadas amostras de fezes 
apenas dos animais que se apresentaram positivos no exame macroscópico do fígado. Observou-se também a 
presença de exemplares adultos e jovens de F. hepatica. Foram selecionadas 155 amostras que apresentaram formas 
adultas e/ou jovens de F. hepatica. Das 155 amostras processadas para ambas as técnicas, 71 apresentavam-se 
positivas para a técnica de quatro tamises e 85 amostras positivas para a técnica descrita por Foreyt, determinando 
sensibilidade de 45,80% e 54,83%, respectivamente. Foram positivas somente para a técnica de quatro tamises 17 
(10,96%) das amostras e foram positivas somente para a técnica descrita por Foreyt 35 (22,58%). 48 amostras foram 
negativas em ambas as técnicas, o que pode ser justificado pela baixa sensibilidade das técnicas ou pela presença de 
pouca ou nenhuma forma adulta no fígado, o que dificulta a presença de ovos de F. hepatica nas fezes. A técnica 
descrita por Foreyt foi mais sensível que a técnica de quatro tamises, além de ser uma técnica mais prática e de menor 
custo. As técnicas de exames de fezes fornecem informações específicas importantes na epidemiologia da enfermidade 
e por isso exames mais sensíveis, simples e de menor custo são de grande valia no diagnóstico da Fasciola hepatica. 
Agradecimento: CNPq, FAPES 
 
 
Código P-122 
 “DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO NO ÂMBITO DA AVICULTURA FAMILIAR, NO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, 
SP” 
''DIAGNOSTIC OF THE SITUATION IN THE SCOPE OF FAMILY AVICULTURE IN THE COUNTY OF 
VOTUPORANGA, SP.'' 

GIANE SERAFIM DA SILVA (APTA/PÓLO NOROESTE); SOLIDETE DE FÁTIMA PAZIANI (APTA/PÓLO CENTRO-
NORTE); ADELINA  AZEVEDO BOTELHO (APTA/PÓLO NOROESTE); MARCELO VASCONCELOS MEIRELES 
(UNESP/FOA ARAÇATUBA) 

O Estado de São Paulo possui participação significativa no agronegócio brasileiro, com ampla diversidade de produtos, 
sendo grande parte das propriedades caracterizada como agropecuária familiar. Porém, o nível tecnológico empregado 
por este segmento é muito baixo. Para a implantação de tecnologias que visem melhorias de produtividade, e também 
na vida dos produtores, torna-se necessário conhecer a real situação, traduzidas em parâmetros mensuráveis. O 
presente estudo teve como objetivo diagnosticar a situação da avicultura familiar no município de Votuporanga, no 
Âmbito do projeto “Renda Para o Campo–Criação de Galinhas Poedeiras”, instituído em 2004 pela prefeitura e 
Cooperativa da Agricultura Familiar do município. Após identificação das propriedades, foram realizadas visitas técnicas, 
com aplicação de questionário, e exames laboratoriais (OPG, necropsia parasitológica e análises de ovos e fezes de 
aves), além de palestra técnica direcionada a produtores, técnicos e estudantes. Os resultados mostraram existir 
deficiências e necessidade de orientações básicas de manejo, instalação e sanidade. Os produtores são extremamente 
carentes de assistência técnica, mostrando-se muito gratificados com a atuação da equipe do projeto.Observou-se 
intensa infestação por piolhos em algumas das propriedades e elevada infecção por helmintos (Ascaridia galli, Heterakis 
sp. e cestódeos) em outras, parasitismos estes que podem ser responsáveis por perdas significativas de produção e de 
qualidade sanitária. A comercialização dos ovos é garantida pela cooperativa, a qual possui convênio com o governo 
federal, sendo a produção excedente comercializada informalmente, sem controle de qualidade. As análises de ovos e 
de fezes mostraram-se negativas para Salmonella spp. Votuporanga possui uma empresa avícola com abate 
aproximado de 1.320.000 aves/mês, cujas instalações estão distribuídas em proximidade às propriedades que fizeram 
parte do estudo e de outras que possuem aves de quintal. Estudos e ações mais detalhadas tornam-se importantes 
para suprir as deficiências identificadas, possibilitando a concretização da atividade e a biosseguridade da atividade 
avícola.  Agradecimento: FAPESP - Programa de Política Públicas 
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Código P-123 
OCORRÊNCIA DA FASCIOLA HEPATICA EM OVINOS EM PROPRIEDADE NO SUL DO ESPÍRITO SANTO 
 

OCCURRENCE OF FASCIOLA HEPATICA IN SHEEP IN PROPERTY OF SOUTH ESPIRITO SANTO 

MILENA BATISTA CARNEIRO (MESTRANDO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS - UFES); LEONARDO OLIVEIRA 
TRIVILIN (MESTRANDO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS - UFES); EDUARDO SHALDERS (GRADUANDO 
MEDICINA VETERINÁRIA - UFES); OLAVO PEREIRA JUNIOR (PROFESSOR PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS 
VETERINÁRIAS - UFES); ISABELLA VILHENA FREIRE MARTINS (PROFESSOR PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS 
VETERINÁRIAS - UFES) 

A fasciolose é uma enfermidade causada pelo trematoda Fasciola hepatica e pode levar a perdas econômicas às 
criações de diversos animais entre eles os ovinos e nesses pode causar a morte dos animais infectados, e ainda sinais 
clínicos como anorexia, anemia e perda significativa de peso. O objetivo deste trabalho foi registrar a ocorrência da 
Fasciola hepatica em ovinos em propriedade no sul do Espírito Santo. Foram coletadas amostras de fezes e sangue de 
30 ovinos, de quatro diferentes lotes, e verificados tempo de perfusão capilar e coloração de mucosas. Avaliou-se o 
ambiente à procura de moluscos do gênero Lymnaea, constatando ser favorável ao desenvolvimento desses 
hospedeiros. O material coletado foi devidamente identificado e acondicionado em embalagem térmica e posteriormente 
levado ao Laboratório de Doenças Parasitárias da Universidade Federal do Espírito Santo para processamentos das 
amostras.Realizaram-se as técnicas de sedimentação descrita por Foreyt para detecção de ovos de Fasciola e de 
Gordon e Whitlock (1939) modificada para contagem de ovos por grama de fezes. Ao exame coproparasitológico 30% 
dos animais apresentaram resultado positivo para Fasciola e 100% na contagem de ovos por grama de fezes, 
observando-se a presença de Strongyloidea, Trichuris, Strongyloides, Coccídios e Moniezia. Dos 08 animais positivos 
para Fasciola spp., 75% apresentavam mucosa hipocorada e tempo de perfusão capilar variando de 2 a 4 segundos, 
relacionando a palidez da mucosa aos quadros de anemia. Dos 30 hemogramas realizados 30% apresentaram 
hematócrito abaixo da normalidade, o que reforça a presença de anemia nos animais parasitados, 43,33% 
apresentaram eosinofilia, resultado compatível em casos de parasitoses, 20% apresentaram hiperproteinemia e 16,67% 
apresentaram hipoproteinemia, sendo os resultados compatíveis tanto com o quadro de fasciolose quanto de outras 
verminoses. Doze animais foram encaminhados para abate e 26,67% tiveram os fígados condenados e destes, 10% 
apresentaram Fasciola spp. ao exame macroscópico. 

Código P-124 
PARAGONIMOSIS EM GATO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS-RELATO DE CASO.  
 

CATS PARAGONIMOSIS FROM PORTO ALEGRE CITY/RS-REPORT OF CASE  

MARY JANE TWEEDIE DE MATTOS (UFRGS); ROSSANA OLIVEIRA (CLINICA VETERINÁRIA); ADRIELLY 
EHLERS (UFRGS); MOIRA ANSOLCH (CLINICA VETERINÁRIA) 

A paragonimose é uma doença de origem parasitária que atinge várias pessoas no mundo. Em animais poucos são os 
relatos. Esses se infectam ao ingerir crustáceos de água doce-crus, mal cozidos ou em conserva - ou água/ alimentos 
contaminados com metacercárias de Paragonimus. Para seu desenvolvimento são necessários 2 hospedeiros 
intermediários. Os autores relatam a ocorrência de ovos de Paragonimus em gato domicilado no município de Porto 
Alegre/RS, com hábitos de andarilho, SRD, macho, 14 anos. O animal apresentava secreção nasal, mandíbula inflexivel 
com secreção, tosse com expectoração, vômito com sangue, dispnéia, anorexia, fezes normais, cegueira unilateral, 
sinais neurológicos:como decúbito lateral persistente. Inicialmente com diagnóstico de tuberculose pulmonar, o animal 
tinha recebido anti-microbiano. As fezes foram processadas pelos Métodos de Willis-Mollay e Dennis-Stone & Swanson 
no Laboratório de Helmintologia da Faculdade de Veterinária/UFRGS. Os ovos apresentavam-se com opérculo e 
mediam de 75 x 118 por   42-67µ. O número médio de ovos foi de 100 por campo. O estudo desta helmintose deve 
ampliado, tendo em vista seu potencial zoonótico. 
 
Código P-125 
QUANTIFICAÇÃO DE FASCIOLOSE BOVÍDEA NO ESTADO DO PARANÁ 
 

QUANTIFICATION OF FASCIOLOSIS IN BOVIDS IN PARANA STATE 

MAYARA T. BANSHO; ADRIANA  S.P. LEMGRUBER; ANDRESSA C. DE SOUZA; LETÍCIA OLBERTZ; MELINA A. 
FORMIGHIERI BERTOL; ANA C. G. KULEK; BRUNO GAVINHO E MARCELO BELTRÃO MOLENTO - (UFPR) 

A Fasciola hepatica é um parasita de fígado que acomete animais domésticos e selvagens, acarretando grande prejuízo 
econômico na produção animal devido a gastos com anti-helmínticos, condenação de fígado em frigoríficos e 
mortalidade dos animais. As características biológicas, climáticas e topográficas de cada região podem influenciar a 
manutenção do ciclo biológico do parasita. O objetivo deste trabalho foi quantificar a ocorrência da F. hepatica em 
frigorífico com Inspeção Federal (1710) e que recebe animais oriundos de todas as regiões do Estado do Paraná. Foi 
acompanhado o abate de 6.297 bovinos e 57 bubalinos entre o período entre 30/08 a 01/11/2007.  Foi observado que 
apenas 1 (um) bovino (0,015%), proveniente da cidade de Tomazina, apresentou infecção por F. hepatica. Foram 
encontradas duas fascíolas no fígado deste animal, o que é considerado uma infecção leve e que resulta apenas na 
condenação do órgão. O rendimento da carcaça do animal parasitado (196 kg), comparado com a média dos animais 
não infectados abatidos no mês de outubro (200,7kg, DP 33,9kg) não apresentou variação estatística significativa 
(P=0,10). Os fatores climáticos e geográficos da região de Tomazina são propícios à manutenção do ciclo biológico.  
Conclui-se que a incidência desta helmintose no Paraná foi baixa no período de análise, entretanto historicamente ainda 
observa-se prevalência significativa desta parasitose no estado. Outros fatores devem ser analisados para justificar tais 
achados como manejo sanitário e nutricional, sistemas de produção e o trânsito de animais entre fazendas. 
Agradecimento: Ao Doutor Gasparetto e aos funcionários do S.I.F. 
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Código P-126  
INQUERITO SOROLÓGICO: RICKETTSIAS DO GRUPO DA FEBRE MACULOSA EM EQUINOS E CANINOS NO 
NORTE DO ESTADO DO PARANÁ, BRASIL 
 

STUDY ABOUT RICKETTSIA OF SPOTTED FEVER GROUP IN HORSES AND DOGS IN NORTH OF PARANÁ 
STATED, BRAZIL 

FLÁVIO HARAGUSHIKU OTOMURA (UEM); LUIS ANTONIO SANGIONI (UFSM); RICHARD PACHECO (USP); 
MARCELO BAHIA LABRUNA (USP); MAX GIMENEZ RIBEIRO (UEM); JULIANA ARENA GALHARDO (UEM); 
UESLEI TEODORO (UEM) 

A Febre Maculosa Brasileira é uma zoonose que pode ser fatal caso não seja tratada precocemente. Tem como o 
principal agente causal a bactéria intracelular obrigatória Rickettsia rickettsii, que é transmitida ao homem por carrapatos 
do gênero Amblyomma. Como há poucas pesquisas sobre a febre maculos brasileira no Estado do Paraná procurou-se 
investigar a prevalência sorológica dessa parasitose pela reação de imunofluorescência indireta (IgG), em cães e 
eqüídeos, no norte deste Estado, que são tidos como sentinelas. Coletaram-se 241 amostras de soros de equinos, 4 de 
asininos e 29 de cães em 9 propriedades de 3 municípios do norte paranaense, Umuarama, Douradina e Arapongas. 
Quinze equinos apresentaram sorologia positiva para bactérias do Grupo da Febre Maculosa, dos quais somente dois 
equinos tiveram títulos sugestivos de infecção por R. parkeri. Embora em número não representativo de amostras e 
propriedades, os resultados demonstram que os animais domésticos, considerados sentinelas para febre maculosa 
brasileira, estão sob baixa exposição de carrapatos infectados por Rickettsias do grupo da febre maculosa, indicando 
que o risco de infecção humana por esses agentes é baixo nas áreas onde o estudo foi realizado. 
 
 
Código P-127 
SOROPREVALÊNCIA PARA BARTONELLA SPP EM GATOS CRIADOS POR INDIVÍDUOS SOROPOSITIVOS PARA 
HIV EM JACAREPAGUÁ, RIO DE JANEIRO.  
 

BARTONELLA SPP SEROPREVALENCE IN CATS BRED BY HIV POSITIVE INDIVIDUALS IN JACAREPAGUÁ, RIO 
DE JANEIRO. 

CRISTIANE LAMAS; NAMIR MOREIRA; TATIANA ROZENTAL; FERNANDA SANTANA; MONIQUE COUTO; 
MARCIO BÓIA; ALEXSANDRA FAVACHO E ELBA LEMOS - (FIOCRUZ) 

Introdução: Infecções humanas por Bartonella spp são reconhecidas em todo o mundo, mas a literatura nacional a 
respeito é escassa. O espectro clínico engloba desde linfadenomegalia e febre de origem obscura, até quadros graves 
como endocardite, encefalite e retinite. O gato usualmente é hospedeiro assintomático. Objetivos: Estudar infecção por 
Bartonella spp em gatos domésticos criados por indivíduos soropositivos para HIV em Jacarepaguá, área semi-rural do 
Município do Rio de Janeiro. Material e Métodos: Foram estudados 22 gatos pertencentes a 20 proprietários. Sangue foi 
obtido por punção venosa periférica. As amostras de soro dos gatos foram testadas para anticorpos IgG para  Bartonella 
pelo kit  B. henselae IFA IgG (Bion R, USA) usando-se título de corte de 1:32. Resultados: Quatorze dos 22 gatos 
visitados foram testados, destes, 5/14 (35,7%) foram soro-reativos. As titulações foram 1:32 em dois gatos, 1:64 em um, 
1:128 em um e 1:512 em um. Esses animais, saudáveis, pertenciam a quatro donos diferentes (os dois gatos com 
menor titulação pertenciam a um único dono, morador de apartamento em Jacarepaguá), sendo todos pacientes do 
sexo masculino. Nenhum dos proprietáarios foi soro-reativo para Bartonella spp.  Discussão: Estudo de nosso grupo 
mostrou soro-prevalência de 41% para Bartonella spp em 125 indivíduos humanos HIV positivos, sendo a variável 
associada à presença de anticorpos criação de gatos, com OR de 3,6 (Lamas et al 2006). Indivíduos assintomáticos, em 
Minas Gerais, apresentaram soro-prevalência de 14% (da Costa et al 2005). A prevalência de anticorpos nos gatos foi 
alta no presente estudo (35,7%), o que confirma achados em gatos no Município de São Paulo (Slhessarenko et al 
1996). O atual estudo confirma dados da literatura de alta prevalência de anticorpos anti-Bartonella em gatos, e aponta 
a necessidade de melhor caracterização da espécie implicada. 
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Código P-128  
EXAMES PARASITOLÓGICOS, IMUNOHISTOQUÍMICO E HISTOPATOLÓGICO PARA DETECÇÃO DE 
LEISHMANIA CHAGASI EM TECIDOS ESPLÊNICOS DE CÃES COM LEISHMANIOSE VISCERAL. 
 

PARASITOLOGICAL, IMMUNOHISTOCHEMICAL AND HISTOPATHOLOGICAL STUDY FOR LEISHMANIA 
CHAGASI IN SPLEENIC TISSUES OF DOGS WITH VISCERAL LEISHMANIASIS  

KAREN I TASCA (FE/UNESP-CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA); WILMA A STARKE-BUZETTI (FE/UNESP-CAMPUS 
DE ILHA SOLTEIRA); MICHEY DA S. TENÓRIO (FE/UNESP-CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA); SILVANA DE C. 
PAULAN (FE/UNESP-CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA); FLAVIA L. LIMA (FE/UNESP-CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA); 
NINA M.G. P. DE QUEIROZ (FE/UNESP-CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA); ROSANGELA Z. MACHADO 
(FCAV/UNESP-CAMPUS DE JABOTICABAL); TRICIA M. F. S. OLIVEIRA (FCAV/UNESP-CAMPUS DE 
JABOTICABAL); MARIA F.  NEVES (FE/UNESP-CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA); ANTONIO CARLOS F. DE  
NORONHA (CENTRO DE ZOONOSES DE ILHA SOLTEIRA, SP) 

O propósito do presente trabalho foi a comparação de métodos parasitológicos com imunoistoquímicos para a detecção 
de formas amastigotas de L. chagasi em baço, além de descrever a histopatologia das lesões esplênicas em 34 cães, 
com diferentes manifestações clínicas da LVC, eutanasiados pelo Centro de Controle de Zoonoses de Ilha Solteira, SP.  
Estes animais foram examinados clinicamente antes da eutánásia e de acordo com os sinais clínicos da Leishmaniose 
Visceral Canina (LVC), foram classificados em três grupos: sintomáticos (8 cães), oligossimtomáticos (17 cães) e 
assintomáticos (9 cães).  Após a realização destes exames, dos 34 cães, 22 (64,7%) estavam positivos e 12 (35,3%) 
negativos. Destes cães positivos, 01/22 (4,5%) era assintomático, 12/22 (54,5%) eram oligossintomáticos e 9/22 
(40,1%) sintomáticos. Pela histopatologia, os cães, especialmente os sintomáticos, apresentavam o baço com 
inflamação crônica e espessamento na região capsular e trabecular, além de extensa alteração morfológica na polpa 
vermelha e branca pela presença de grande quantidade de macrófagos repletos de amastigotas, pela reação 
granulomatosa inflamatória e pelas áreas hemorrágicas. Os exames histopatológicos e a detecção microscópica direta 
da L. chagasi revelaram que o baço é um órgão útil para auxiliar no diagnóstico da LVC. A coloração imunoistoquímica 
foi a que detectou o maior número de tecidos esplênicos positivos com amastigotas, além elucidar os casos suspeitos 
pelos exames parasitológicos, principalmente nos animais assintomáticos ou oligossintomáticos.  
Palavras – Chave: Leishmania, leishmaniose visceral, cão, baço. 
 
 
Código P-129 
PESQUISA DE INFECÇÃO POR RICKETSSIAS DO GRUPO FEBRE MACULOSA EM EQÜINOS NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PR.  

RESEARCH OF SPOTTED FEVER GROUP RICKETSSIAS INFECCTION IN HORSES IN SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 
PR. 

MARCELLY CAROLINA HERZ GRYCAJUK (UFPR); MARTA OLIVEIRA FREITAS (UFPR); MARCELO BELTRÃO 
MOLENTO (UFPR); ALEXANDER WELKER BIONDO (UFPR); MARCELO BAHIA  LABRUNA (USP); RICHARD 
PACHECO (USP) 

A febre maculosa brasileira é uma zoonose endêmica, relatada em praticamente todos os estados brasileiros, o primeiro 
caso humano no estado do Paraná foi registrado em abril de 2005 e desde então foi estabelecido um programa de 
vigilância ativa nos eqüideos das proximidades do foco humano no município de São José dos Pinhais, região 
metropolitana de Curitiba. O objetivo deste trabalho foi determinar a presença de antígenos específicos anti-Rickettsia 
rickettsii em cavalos carroceiros neste município, através de soros de 32 animais. Para tanto foi realizada colheita no dia 
10 de Novembro de 2007. Em inquérito realizado com os proprietários, estes responderam que em relação ao controle 
de carrapatos apenas 6,25% realizavam medidas profiláticas, no entanto nenhum animal apresentou carrapatos na 
ocasião da coleta de sangue. Na pesquisa de anticorpos anti-riquetsiais do grupo febre maculosa através de Reação de 
Imunofluorescência Indireta, encontrou-se 8 animais sororeagentes, perfazendo 25% de soropositividade em triagem 
feita na titulação de 1:64. Por ser considerado animal sentinela para a enfermidade, o cavalo carroceiro é de suma 
importância para determinação do comportamento epidemiológico da febre maculosa brasileira, além disso, o fato de 
percorrer grandes distâncias faz do cavalo carroceiro um importante carreador desta riquetsiose de áreas rurais para 
urbanas em um curto intervalo de tempo. 
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Código P-130 
FREQÜÊNCIA DE MYCOPLASMA HAEMOCANIS EM CÃES DE ZONAS RURAIS E URBANAS DE MINAS GERAIS 

FREQUENCY OF MYCOPLASMA HAEMOCANIS IN DOGS FROM RURAL AND URBAN AREAS IN MINAS GERAIS 

LIVIO M. COSTA-JÚNIOR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEPARTAMENTO DE 
PARASITOLOGIA, INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS, CHAPADINHA, MARANHÃO); MÚCIO F. B. RIBEIRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, INSTITUTO DE 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS); ÉLIDA M. L. RABELO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - 
DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS); LYGIA M. F. PASSOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA, ESCOLA DE 
VETERINÁRIA) 

O Mycoplasma haemocanis é transmitido por artrópodes hematófagos, especialmente Ctenocephalides felis e o 
Rhipicephalus sanguineus. A forma aguda da doença é caracterizada pelo rápido desenvolvimento de anemia, anorexia, 
perda de peso, letargia e febre. Em casos mais graves pode desenvolver uma anemia hemolítica aguda resultando em 
morte. No Brasil, poucos trabalhos, todos utilizando esfregaços sanguíneos, relatam prevalências de M. haemocanis. O 
objetivo deste trabalho foi determinar a freqüência de Mycoplasma haemocanis em cães criados em zonas rural e 
urbana de três microrregiões fisiográficas do Estado de Minas Gerais, utilizando a Reação em Cadeia da Polimerase 
(PCR). No período de novembro de 2004 a abril de 2005 foram colhidas amostras sangüíneas de 176 cães de zonas 
rurais, sendo 71 provenientes da microrregião de Lavras, 75 de Nanuque e 30 de Belo Horizonte. Das zonas urbanas 
foram colhidas amostras de 104 cães, sendo 42, 41 e 21 das microrregiões de Lavras, Nanuque e Belo Horizonte, 
respectivamente. O DNA das amostras de sangue foi extraído e analisado através de PCR específico para detecção de 
M. haemocanis com os iniciadores H. felis-1 e H. felis-2. A freqüência geral de M. haemocanis nas zonas rurais foi de 
11,3%, enquanto que nas zonas urbanas a prevalência foi de 5,7%. Observou-se maior variação nas prevalências de 
zonas rurais, sendo 4,2%, 17,3% e 13,3% para as microrregiões de Lavras, Nanuque e Belo Horizonte, 
respectivamente; porém estas diferenças não foram estastisticamente significativas. Nas zonas urbanas as prevalências 
foram semelhantes, 4,7%, 7,3% e 4,7% para as microrregiões de Lavras, Nanuque e Belo Horizonte, respectivamente. 
Concluiu-se que a infecção de M. haemocanis é maior em áreas rurais do que em áreas urbanas (p<0,05). Futuros 
estudos devem ser realizados com o objetivo de avaliar fatores associados a infecção de M. haemocanis em áreas 
rurais do estado de Minas Gerais. Agradecimento: CNPq / CAPES / DAAD 
 
 
Código P-131 
CLONAGEM DO GENE P30 DE UM ISOLADO BRASILEIRO DE EHRLICHIA CANIS 

CLONING OF P30 GENE OF A BRAZILIAN ISOLATE OF EHRLICHIA CANIS 

GISELE  MARIA DE ANDRADE (IMUNODOT); ANDREA CRISTINA HIGA NAKAGHI (UNESP); ROSAGELA 
ZACARIAS MACHADO (UNESP) 

The aim of this study was to characterize p30  gene from the Jaboticabal strain of Ehrlichia canis, which was isolated 
from  a natural infected dog in acute stage of ehrlichiosis. Extracted DNA was used in PCT with primers designed to 
amplify an 849-bp fragment of E. canis p30. This PCR product was cloned into pET SUMO vector which uses 3´-T 
overhangs at insertion site, allowing ligation reaction of fragments amplified with taq DNA polymerase. Insert:vector 
proportion used in ligation reaction was 1:1. Sequencing DNA by method that chemically alter dideoxy bases to terminate 
newly synthesized DNA fragments at specific bases allowing automatic sequencing. DNA sequencing of p30 gene of 
Jaboticabal strain of E. canis was deposited in GenBank accession number EU 439942. Alignment of p30 gene of 
Jaboticabal strain showed that 80% of the nucleotides were similar  to p30 of  Oklahoma strain and to p28 of Jake strain 
of E. canis. Interestingly, nucleotides of p30 gene shared 77% similarity to nucleotides of p28 gene and amino acids of 
p30 gene were found to be 74% similar to p28 gene of E. canis Jaboticabal strain. Previous studies showed that 
Ehrlichia canis membrane immunodominant proteins P28 and P30 are encoded by the same multigenic family and they 
share epitopes, which may lead to cross-reactivity. This is the first publication about p30 gene of a Brazilian strain of 
Ehrlichia canis and this cloning system provided an initial step to express the recombinant protein to be further used in 
serological testes in canine ehrlichiosis diagnosis.  
Agradecimento: FAPESP 

 

 

 

 

 
 



250 

 

Código P-132 
OCORRÊNCIA DE DIFERENTES ESPÉCIES DE HEMOPLASMAS EM FELÍDEOS NEOTROPICAIS 

OCCURRENCE OF DIFFERENT HEMOPLASMAS SPECIES IN NEOTROPICAL FELIDS  

BETINA METZGER (DEP. DE PARASITOLOGIA  IB/UNESP- BOTUCATU, PROJETO GATOS DO MATO- 
BRASIL); THIAGO NEVES BATISTA (DEP. DE MEDICINA- FURB, BLUMENAU); KARINA  DOS SANTOS 
PADUAN (DEP. DE PARASITOLOGIA  IB/UNESP- BOTUCATU); JOÃO  PESSOA ARAUJO JUNIOR (DEP. DE 
MICROBIOLOGIA IB/UNESP- BOTUCATU); TADEU GOMES DE OLIVEIRA (DEP. DE BIOLOGIA- UEMA, 
INSTITUTO PRÓ- CARNÍVOROS, PROJETO GATOS DO MATO- BRASIL); CRISTIANE PEREIRA (PROJETO 
GATOS DO MATO- BRASIL); LUCIA HELENA O´DWYER DE OLIVEIRA (DEP. DE PARASITOLOGIA  IB/UNESP- 
BOTUCATU) 

 Micoplasmas hemotrópicos, comumentemente chamados de hemoplasmas, são bactérias gram negativas parasitas de 
eritrócitos e são responsáveis pela anemia infecciosa em felídeos domésticos e selvagens. Considerando-se que a 
hemoplasmose felina pode ser causada por Mycoplasma haemofelis e por “Candidatus Mycoplasma haemominutum”, o 
presente estudo teve como objetivo pesquisar a ocorrência desta infecção em felídeos neotropicais e distinguir as 
espécies de hemoplasmas encontradas. Para tanto, 29 amostras de felídeos neotropicais assintomáticos, provenientes 
do Maranhão e do Ceará, foram avaliadas pela técnica de polimorfismo de comprimento de fragmentos de restrição 
(RFLP –PCR). Desses animais, seis exemplares de Leopardus pardalis (jaguatirica) e um de Puma yagouarondi 
(mourisco) foram positivos para hemoplasmas na reação em cadeia de polimerase (PCR) utilizando os 
oligonucleotídeos HBT-F e HBT-R. Todos os produtos amplificados (com tamanhos de 595 pares de base (pb) para M. 
haemofelis e 618 pb para ‘Ca. Micoplasma haemominutum’) foram submetidos à digestão utilizando-se duas enzimas de 
restrição; a HaeIII que promoveu digestão em três fragmentos (92, 203 e 301 bp) em M. haemofelis e nenhuma digestão 
em ‘Ca. Mycoplasma. haemominutum’; e a  EcoRI que promoveu digestão de ‘Ca. Mycoplasma haemominutum’ em dois 
fragmentos (269 e 349 bp) e nenhuma digestão em M. haemofelis. Após homogeneização, as amostras foram mantidas 
em termociclador a 37ºC por uma hora. Os produtos obtidos na amplificação foram analisados em gel de agarose a 
1,5%, com o auxílio de um transluminador ultravioleta. Dos sete animais positivos, três animais (dois L. pardalis e um P. 
yagouarondi) apresentaram coinfecção por ambos M. haemofelis e “Ca. Mycoplasma haemominutum” e quatro (L. 
Pardalis) apresentaram infecção somente por “Ca. Mycoplasma haemominutum”. Como vimos, a hemoplasmose felina 
ocorreu em 24,13% dos exemplares deste grupo de estudo, e o principal agente etiológico dessa infecção nesses 
animais foi o “Ca. Mycoplasma haemominutum”.  Agradecimento: FAPESP (06/54077-0), FNMA (001/04), IBAMA 
 
 
Código P-133 
PADRONIZAÇÃO DO ELISA-TESTE COM ANTÍGENO TOTAL PURIFICADO DA EHRLICHIA CANIS PARA 
DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG ANTI-EHRLICHIA CANIS. 

STANDARDIZATION OF ELISA-TEST WITH PURIFIED TOTAL EHRLICHIA CANIS ANTIGEN FOR DETECTION OF 
ANTI-EHRLICHIA CANIS IGG ANTIBODIES 

ROSANGELA ZACARIAS MACHADO (UNESP); CYNTHIA PIATELI (UNESP); GISELE MARIA DE ANDRADE 
(UNESP); ANDREA CRISTINA HIGA NAKAGHI (UNESP) 

A erliquiose canina é uma importante doença infecto-contagiosa cuja prevalência tem aumentado significativamente em 
várias regiões do Brasil. A Ehrlichia canis, principal agente etiológico, é uma bactéria estritamente intracelular, Gram-
negativa, com formato cocóide a elipsoidal que acomete células derivadas da medula óssea, predominantemente 
monócitos de cães, sendo transmitida pelo carrapato marrom do cão, Rhipicephalus sanguineus. Este trabalho teve 
como objetivo a padronização do Ensaio Imunoenzimático Indireto (ELISA-teste) indireto com o antígeno total purificado 
de Ehrlichia canis. Para tanto, utilizaram-se soros controle positivos (n=5) e soros controle negativos (n=5) provenientes 
da soroteca do Laboratório de Imunoparasitologia do Departamento de Patologia da Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias – UNESP campus de Jaboticabal. Para avaliar a ocorrência da erliquiose canina no município de 
Jaboticabal (SP) foram utilizados 134 soros provenientes de animais atendidos no Hospital Veterinário “Governador 
Laudo Natel” com sinais clínicos sugestivos de erliquiose. A concentração ótima do antígeno, determinado pela titulação 
em bloco, foi de 10µg/mL e diluição de 1:200 para os soros de referência positivos e negativos e testes. O conjugado foi 
diluído a 1:5.000. Nessas condições a absorbância média dos soros negativos (n=5) foi de 0,156±0,03, resultando no 
ponto de corte calculado em 0,216. A absorbância média dos soros de referência positivos (n=5) para E. canis foi de 
1,230±0,16, aproximadamente 7,87 vezes maior do que o obtido para os soros de animais negativos para  E. canis. 
Anticorpos anti-E. canis de valor diagnóstico foram detectados em 84,33% (n=134) dos soros analisados. A utilização de 
antígeno total purificado de E. canis para o diagnóstico sorológico pelo ELISA-teste indireto, mostrou sensibilidade e 
especificidade, possibilitando a realização do estudo soroepidemiológico entre os animais com sintomatologia sugestiva 
de erliquiose, os quais foram atendidos no Hospital Veterinário “Governador Laudo Natel”. 
Agradecimento: CNPq/PIBIC 
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Código P-134 
OCORRÊNCIA DE EHRLICHIA CANIS E ANAPLASMA PLATYS EM CÃES DE UMA POPULAÇÃO HOSPITALAR 
EM LONDRINA, PARANÁ 

OCCURRENCE OF EHRLICHIA CANIS AND ANAPLASMA PLATYS IN DOGS FROM A HOSPITAL POPULATION IN 
LONDRINA, PARANÁ  

MARCELA RIBEIRO GASPARINI; ADRIANA LETÍCIA MENDES COELHO; FLAVIO SHIGUERU JOJIMA; ODILON 
VIDOTTO; MARILDA CARLOS VIDOTTO 

A erliquiose é uma doença causada por proteobactérias estritamente intracelulares, gram-negativas, as quais parasitam 
várias espécies de animais domésticos e silvestres, inclusive o homem. O principal transmissor da erliquiose no Brasil é 
o Rhipicephalus sanguineus. Tem sido relatada em nosso país a infecção dos cães por Ehrlichia canis e Anaplasma 
platys que são encontradas parasitando leucócitos e plaquetas, respectivamente. O diagnóstico laboratorial de rotina se 
faz pela visualização microscópica de inclusões intracitoplasmáticas (corpúsculos iniciais e mórulas) em leucócitos e 
plaquetas, a partir de esfregaços sangüíneos ou de papa leucocitária. Apesar de ser um teste rápido e de baixo custo, 
apresenta baixa sensibilidade devido às baixas parasitemias e reduzidos número de leucócitos e plaquetas, 
principalmente na fase crônica da doença. O objetivo desse trabalho foi quantificar e caracterizar as espécies de 
Ehrlichia e Anaplasma em cães atendidos no Hospital Veterinário de Londrina, PR. Foram colhidas 147 amostras de 
sangue de cães com pelo menos uma das alterações hematológicas a seguir: leucopenia, trombocitopenia, pancitopenia 
e anemia. Estas amostras, após extração de DNA foram submetidas à PCR com primers do gene dsb que amplificam 
um segmento de 409pb do gênero Ehrlichia (Dsb330 F e Dsb729 R). As amostras positivas para gênero foram 
submetidas a um segundo PCR, com os primers Ecanis F e Egaiur R que amplifica um segmento de 358pb específico 
para E. canis. Para Anaplasma platys as 147 amostras foram submetidas à PCR com os primers Platys R e Platys F 
que amplificam um segmento de 504pb. Das 147 amostras inicias 13 foram positivas na PCR de gênero e destas, todas 
(8,84%) foram positivas para E. canis e apenas uma amostra (0,68%) foi positiva na PCR para A. platys. Estes 
resultados demonstram que a E.canis é muito mais freqüente em cães da região de Londrina do que a A. platys que foi 
relatada pela primeira vez na região. Palavras - Chave: Ehrlichia canis, Anaplasma platys; PCR;   
Agradecimento: Ao orientador Odilon Vidotto pelo auxílio. 
 
 
Código P-135 
DETECÇÃO DE RICKETTSIA FELIS EM PULGAS CTENOCEPHALIDES FELIS FELIS DAS CINCO REGIÕES 
GEOGRÁFICAS DO BRASIL 

DETECTION OF RICKETTSIA FELIS IN CTENOCEPHALIDES FELIS FELIS OF FIVE GEOGRAPHIC REGIONS OF 
BRAZIL 

MAURICIO CLAUDIO HORTA (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA, UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP); LEANDRA RIBEIRO FERREIRA (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP); MILKA CARVALHO DE AZEVEDO 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ, TERESINA, PI); PATRICIA MARQUES FERREIRA (FACULDADE DE 
MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP); FERNANDO 
FERREIRA (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO 
PAULO, SP); MARCELO BAHIA LABRUNA (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA, 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP) 

Rickettsia felis é um agente bacteriano de distribuição cosmopolita, transmitido por pulgas aos animais e ao homem. No 
Brasil, sua ocorrência foi relatada na região sudeste do país. O presente trabalho avaliou a presença de infecção por 
Rickettsia em pulgas colhidas de cães e gatos, provenientes de municípios das cinco regiões do Brasil. De 2006 a 2008, 
pulgas foram colhidas de cães e/ou gatos de 14 municípios das regiões: Norte (Belém, Macapá, Manaus); Nordeste 
(Jaboatão dos Guararapes, Salvador, Teresina); Centro-Oeste (Cuiabá, Dourados); Sudeste (Juiz de Fora, São José do 
Rio Preto, Vila Velha); e Sul (Araranguá, Rolândia, Santa Maria). Após identificação, as pulgas foram individualmente 
submetidas à extração de DNA pelo método de fervura, e depois submetidas à reação em cadeia pela polimerase 
(PCR) para amplificação de um fragmento de 401-pb do gene riquetsial gltA; e ao sequenciamento de DNA. Todas as 
315 pulgas analisadas foram identificadas como Ctenocephalides felis felis (média de 22 por cidade). Destas, 118 
(37,5%) mostraram-se positivas à PCR. A prevalência encontrada por cidades foi: Belém 0%, Macapá 0%, Manaus 
90%, Jaboatão dos Guararapes 40%, Salvador 45%, Teresina 2,9%, Cuiabá 5%, Dourados 70%, Juiz de Fora 40%, São 
José do Rio Preto 26,3%, Vila Velha 28,6%, Araranguá 100%, Rolândia 35% e Santa Maria 66,7%. O sequenciamento 
de DNA realizado em parte das amostras positivas demonstrou identidade total com seqüências do gene gltA de R. felis 
depositadas no GenBank. O presente trabalho relata pela primeira vez a ocorrência de R. felis nas regiões Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste e Sul, demonstrando sua vasta distribuição geográfica pelo Brasil. Estudos sobre as diferentes 
prevalências de infecção encontradas devem ser realizados, não só em relação ao aumento do número de amostras, 
como também em relação aos fatores predisponentes que favorecem a sobrevivência de R. felis e a infecção das 
pulgas. 
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Código P-136  
EFICÁCIA DE UM CONCENTRADO EMULSIONÁVEL DE MELIA AZEDARACH SOBRE BOOPHILUS MICROPLUS 
ATRAVÉS DE TESTE DE ESTÁBULO 

HELIO BERNARDES PIRES JÚNIOR (UFG); LORENA ALESSANDRA DIAS DE SOUSA (UFG); SARA 
FERNANDES SOARES (UFG); PEDRO HENRIQUE FERRI (UFG); ELIANA MARTINS LIMA (UFG); LÍGIA  
MIRANDA FERREIRA BORGES (UFG) 

O objetivo deste trabalho foi verificar a atuação de um concentrado emulsionavél obtido a partir de frutos verdes de M. 
azedarach sobre B. microplus. Frutos verdes foram processados no Departamento de Química da UFG para obtenção 
do extrato, sendo testado, sobre fêmeas e larvas através de testes de imersão, com diluições de 0,25% a 0,0156%. 
Posteriormente foram produzidos 6 concentrados emulsionáveis na Faculdade de Farmácia da UFG. A eficácia do 
extrato e dos concentrados foi avaliada e selecionou-se o melhor concentrado para a realização do teste de estábulo. 
Os resultados obtidos “in vitro” demonstraram altos índices de eficácia, principalmente nas maiores concentrações, tanto 
para o extrato bruto, quanto alguns concentrados, evidenciando a ação acaricida desenvolvida por M. azedarch. O 
concentrado emulsionável 5, demonstrou superioridade aos demais tratamentos, sendo o concentrado de escolha. Nos 
testes realizados sobre larvas de B. microplus, tanto o extrato bruto, quanto o concentrado emulsionável 5, causaram 
altos índices de mortalidade(variando de 5% a 100% para ambos). A mortalidade foi dependente da concentração, 
sendo o maior índice geralmente observado nas concentrações de 0,25% e 0,125%(100%). Na avaliação do 
concentrado emulsionável de M. azedarach através do teste de estábulo observou-se que o percentual de controle 
diário variou de -46,7% a 82,6% no grupo tratado com a concentração de 0,25%, e de -16,6% a 89,0% no grupo tratado 
com a concentração de 0,5% de M. azedarach nos diferentes dias após o tratamento. Diferenças significativas foram 
observadas no número de carrapatos contados, entre o grupo tratado com 0,5% e o controle, com exceção do intervalo 
7º ao 13º dia, demonstrando uma eficiência do produto sobre fêmeas ingurgitadas e larvas, sendo insignificante sua 
atuação sobre ninfas. Apesar de promissores, estes resultados não correspondem aos observados em laboratório, 
sinalizando a necessidade de novos estudos, com novas formulações e sobre estágios específicos. 
Agradecimento: CNPq/balcão 
 
 
Código P-137 
EFICÁCIA PULGUICIDA EM GATOS  DE UMA FORMULAÇÃO “DROP SPOT” CONTENDO 10% DE FIPRONIL 
(FIPROLEX DROP SPOT®) 

PULICIDAL EFFICACY OF A 10% FIPRONIL “DROP SPOT” FORMULATION  (FIPROLEX DROP SPOT®) IN CATS 

FABIO BARBOUR SCOTT (PROFESSOR DPA/IV/UFRRJ); THAIS RIBEIRO CORREIA (PÓS-DOUTORANDA 
DPA/IV/UFRRJ BOLSISTA FAPUR); JÚLIO ISRAEL FERNANDES (ALUNO DE DOUTORADO EM CIÊNCIAS 
VETERINÁRIAS DO DPA/IV/UFRRJ, BOLSISTA DO CNPQ); VANESSA PAULINO DA CRUZ VIEIRA (ALUNO DE 
MESTRADO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS DO DPA/IV/UFRRJ, BOLSISTA DO CNPQ); FRANCISCO  ASSIS 
RIBEIRO (ALUNO DE GRADUAÇÃO EM  VETERINÁRIA DO IV/UFRRJ, BOLSISTA CNPQ/UFRRJ-UFRRJ); 
GUILHERME GOMES VEROCAI (MÉDICO VETERINÁRIO, MESTRE EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS PELAS 
UFRRJ); GABRIELA AZAMBUJA GARCIA (ALUNO DE GRADUAÇÃO EM  VETERINÁRIA DO IV/UFRRJ, 
BOLSISTA BIEXT ); MARIA CLARA SILVA NEGREIROS BOTELHO (MÉDICA VETERINÁRIA); LUIS GUSTAVO 
RODRIGUES PELISSONI (MÉDICO VETERINÁRIO DEPARTAMENTO TÉCNICO CEVA SANTE ANIMALE); 
JORGE COUTO PIMENTEL (MÉDICO VETERINÁRIO DEPARTAMENTO TÉCNICO CEVA SANTE ANIMALE) 

O fipronil vem sendo empregado desde o final da década de 80 no controle de ectoparasitos de gatos. O presente 
estudo teve como objetivo avaliar a eficácia pulguicida em gatos de uma nova formulação contendo 10% de fipronil para 
uso tópico em cães (FIPROLEX DROP SPOT® - CEVA/VETBRANDS). O ensaio foi desenvolvido nas dependências do 
Canil Experimental do Laboratório de Quimioterapia Experimental em Parasitologia Veterinária do DPA/IV/UFRRJ. 
Foram empregados 18 gatos adultos. Os animais foram divididos em grupos de seis gatos e foram tratados da seguinte 
forma: Grupo 1 – Animais mantidos sem tratamento; Grupo 2 – Animais tratados com a formulação  teste, contendo 
10% de fipronil (FIPROLEX®); Grupo 3 - Animais tratados com uma formulação, contendo 10% de fipronil 
(FRONTLINE®  – Merial). Ambos produtos foram empregados na dose mínima de 10mg/kg tendo o produto aplicado 
diretamente sob a pele do animal ao longo da região da nuca. Foram efetuadas infestações artificiais nos dias -1, +5, 
+12, +19, +26 e +33 com 100 adultos de Ctencocephalides felis felis, não alimentadas. No dia 0 foi efetuado o 
tratamento. Nos dias +2, +7, +14, +21, +28, +35 e + 42 pós-tratamento, efetuou-se a avaliação do ensaio através da 
retirada mecânica das pulgas com pente apropriado, “Comb Test”. A eficácia carrapaticida para o produto FRONTLINE®  
foi de 98,4; 100; 100; 99,2; 89,6, 74,6 e 80%, respectivamente para os dias +2, +7, +14, +21, +28, +35 + 42 após o 
tratamento. Para o grupo tratado com o produto FIPROLEX® as eficácias observadas para os dias +2, +7, +14, +21, 
+28, +35 +42, foram de 99,4; 100; 100; 100; 95,1; 86,8; 70%, respectivamente. Numericamente verificou-se valores de 
eficácia superiores para o FIPROLEX®, entretanto estatisticamente não houve diferença significativa entre o número 
médio de pulgas de ambos os produtos ao longo dos 42 dias pós-tratamento (P>0,05). 
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Código P-138 
EFICÁCIA DE UM CONCENTRADO EMULSIONÁVEL DE MELIA AZEDARACH (MELIACEAE) E DO FUNGO 
BEAUVERIA BASSIANA NO CONTROLE DO BOOPHILUS MICROPLUS (ACARI:IXODIDAE)  

LORENA ALESSANDRA  DIAS DE SOUSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS); HELIO BERNARDES  PIRES 
JUNIOR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS); OSVALDO JOSÉ DA  SILVEIRA NETO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS); PEDRO HENRIQUE FERRI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS); ELIANA MARTINS  
LIMA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS); LÍGIA MIRANDA  FERREIRA BORGES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS); JOHN FURLONG (EMBRAPA-  CNPGL); VÂNIA RITA ELIAS  PINHEIRO BITTENCOURT 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO) 

O objetivo deste trabalho foi verificar a atuação de um concentrado emulsionavél obtido de frutos verdes de Melia 
azedarach e de uma suspensão do fungo Beauveria bassiana para o controle de Boophilus microplus.Frutos verdes 
foram colhidos e processados no Departamento de Química da UFG para obtenção do extrato e posteriormente de um 
concentrado emulsionável. Uma suspensão de fungo, também foi produzida com 108 conídios/ml, numa solução de 
espalhante adesivo (Tween 80 a 1%).  Para a realização do teste de estábulos, vinte e três fêmeas,mestiças holandês-
zebu, com idade entre 24 e 30 meses foram selecionadas e infestadas com larvas de B.microplus.Foram formados 
cinco grupos,um controle e quatro tratados (com concentrações de 0,250% e 0,5% do concentrado emulsionável, o de 
associação do concentrado a 0,25% com uma suspensão de fungo B. bassiana na concentração de 2,4 x 108 conídeos 
e um último grupo só com fungo na concentração de 2,4 x 108), homogêneos quanto à carga parasitária. Para a 
avaliação da eficácia dos tratamentos, foram calculados os índices de controle diário de cada grupo. Os resultados 
obtidos demonstraram taxas de controle diário variando de 0 a 82,56 % com média de 15,45% no grupo tratado na 
concentração de 0,250%, de 0 a 89,0 %, com média de 31,6% no grupo tratado com 0,5% de M. azedarach, de 0 a 
87,1%,com média de 40,1% no grupo tratado com a associação de M. azedarach com o fungo e de 0 a 50,5% no grupo 
tratado apenas com o fungo. Também foi possível notar uma melhor atuação do concentrado associado de 
M.azedarach com o fungo B. bassiana, sugerindo uma compatibilidade entre ambos, bem como um sinergismo na taxa 
de controle diário decorrente da associação.Os resultados no teste a campo, no entanto, não se assemelham aos 
obtidos in vitro, ficando com médias bem abaixo aquelas observadas na avaliação no laboratório 
 
 
Código P-139 
ALTERAÇÃO NOS NÍVEIS DE INFESTAÇÃO DA MOSCA-DOS-CHIFRES, HAEMATOBIA IRRITANS (DIPTERA: 
MUSCIDAE), EM BOVINOS NELORE NO PANTANAL 

CHANGES IN HORN FLY, HAEMATOBIA IRRITANS (DIPTERA: MUSCIDAE), INFESTATION LEVELS ON NELORE 
CATTLE IN THE PANTANAL 

ANTONIO THADEU M. BARROS; ELAINE C. CORRÊA; ERNANDE RAVAGLIA; HIDELBERTO V. PETZOLD; 
WIBERT DE AVELLAR 

No início da década de 90 a mosca-dos-chifres (Haematobia irritans irritans) chegou à região Centro-Oeste, 
demandando estudos sobre sua ecologia e controle. Estudos epidemiológicos realizados no Pantanal em 1993-1995 
evidenciaram dois picos populacionais anuais (novembro/dezembro e maio/junho) e níveis médios de infestação em 
vacas Nelore de até 85 moscas/animal, com infestações individuais máximas de 325 moscas. Infestações semelhantes, 
causando expressivo incômodo aos animais, foram observadas em outros estudos realizados no Centro-Oeste. 
Recentemente, estudos envolvendo o monitoramento das infestações em bovinos no Pantanal possibilitaram 
comparações entre os níveis de infestação atuais e aqueles registrados anteriormente na região. Contagens semanais 
da mosca-dos-chifres foram realizadas imediatamente antes e durante picos populacionais em 2006 e 2007, em lotes de 
40 a 60 vacas mantidas sem qualquer tratamento antiparasitário. As contagens foram realizadas individualmente em 
animais no brete, por dois observadores. Infestações médias nos dias de contagem, durante sete semanas em 
outubro/novembro 2006, oito semanas em abril/maio 2007 e seis semanas em outubro/novembro 2007, atingiram 263, 
243 e 293 moscas/animal, respectivamente. Nestas três ocasiões foram observadas infestações individuais máximas de 
1.150, 810 e 790 moscas/animal, respectivamente. Decorrido pouco mais de uma década da chegada da mosca-dos-
chifres na região, observou-se um significativo aumento nos níveis médios e máximos de infestação nos animais 
durante os picos populacionais da mosca. Vários fatores podem ter contribuído, isolada ou conjuntamente, para o 
aumento das infestações, dentre os quais uma maior adaptação da mosca-dos-chifres à região, aumento populacional 
do parasita em função de alterações ambientais, redução do controle químico na região e/ou maior adaptação e 
tolerância dos animais ao parasitismo. Além dos possíveis reflexos à produção, o aumento dos níveis de parasitismo 
evidencia a necessidade de monitoramentos populacionais periódicos, uma vez que mudanças na carga parasitária 
podem demandar ajustes nas estratégias de controle do parasita. 
Financiado pela Embrapa e Fundect. 
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Código P-140 
ASPECTOS BIOLÓGICOS DE RHIPICEPHALUS SANGUINEUS (ACARI: IXODIDAE) (LATREILLE, 1806) EM 
CONDIÇÕES LABORATORIAIS 

BIOLOGICAL ASPECTS OF RHIPICEPHALUS SANGUINEUS (ACARI: IXODIDAE) (LATREILLE, 1806) IN 
LABORATORIAL CONDICTIONS 

CÍNTIA LIDIANE GUIDOTTI AGUIAR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); DIEGO  MOSCARELLI PINTO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); FELIPE GERALDES PAPPEN (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PELOTAS); LUCIANA SIQUEIRA SILVEIRA DOS SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); TÂNIA 
REGINA  BETTIN DOS SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); NARA AMÉLIA DA ROSA FARIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS) 

O carrapato Rhipicephalus sanguineus por exercer hematofagia, pode transmitir Ehrlichia canis, Babesia canis e outros 
patógenos. Além de seu hospedeiro principal, o cão, também pode fazer hematofagia no homem. Este ixodídeo 
desenvolve-se em sinantropia com alta densidade e prevalência em algumas cidades do Brasil. Este estudo teve como 
objetivo, conhecer o desempenho biológico da fase de vida livre de R. sanguineus  adaptado à região sul do Rio Grande 
do Sul, sob condições controladas de temperatura  e umidade relativa. As coletas foram realizadas em quatro bairros de 
Pelotas: Bom Jesus, Dunas, Getúlio Vargas e Pestano. Foram coletadas teleóginas diretamente do corpo dos cães, e 
outro grupo, formado por fêmeas coletadas do ambiente, cujo grau de ingurgitamento indicasse que não haviam iniciado 
a postura. Cada grupo experimental foi constituído de 100 teleóginas. Durante o período experimental, foram registradas 
observações a fim de determinar os parâmetros biológicos de ambos os grupos. A análise dos parâmetros biológicos de 
teleóginas provenientes do ambiente (naturalmete desprendidas) e de teleóginas coletadas diretamente do corpo do 
hospedeiro revelou que não há diferença significativa entre os resultados dos dois grupos. A massa média da teleógina 
foi 0,16g, o período de pré-postura quatro dias, a massa total de ovos de 0,09g, a porcentagem de ovos postos na 
primeira semana 99,47%, a massa da quenógina 0,03g, a eclodibilidade 94%, a longevidade larval 22 dias, o Índice de 
Eficácia Reprodutiva 57% e o Índice Nutricional 70%. Os dados biológicos observados em R. sanguineus adaptado às 
condições climáticas do sul do RS são similares aos de isolados de outras regiões do país. Além disso, a semelhança 
de dados entre os dois grupos analisados facilita a obtenção de material para futuros estudos, uma vez que muitas 
vezes é mais fácil obter carrapatos do ambiente do que diretamente do corpo do hospedeiro.  
 
 
Código P-141 
OCORRÊNCIA DE AMBLYOMMA LONGIROSTRE KOCH, 1844 EM OURIÇO-CACHEIRO SPHIGGURUS 
INSIDIOSUS NA MATA ATLÂNTICA DO SUL DA BAHIA 

OCORRENCE BY AMBLYOMMA LONGIROSTRE KOCH, 1844 IN SPHIGGURUS INSIDIOSUS IN ATLANTIC 
FLOREST IN SOUTH OF BAHIA 

LÍLIAN CATENACCI (IESB); GEORGE ALBUQUERQUE (UESC); CAMILA CASSANO (IESB) 

O estudo de ectoparasitas de animais silvestres é de suma importância para compreensão do ciclo biológico das 
espécies parasitas e para subsidiar estudos de conservação. A espécie Sphiggurus insidiosus, também conhecida como 
ouriço-cacheiro, é um mamífero roedor solitário e noturno, com habitat arborícola e atualmente possui o status de 
ameaçado de extinção segundo a lista da IUCN e do IBAMA. O objetivo deste trabalho foi o de relatar a identificação de 
um carrapato em Sphiggurus insidiosus no sul da Bahia. Um indivíduo desta espécie foi encontrado morto, em Serra 
Grande, município de Uruçuca, Bahia. Durante o exame externo, foi encontrado um exemplar de carrapato no dorso 
deste animal. O ectoparasita foi coletado por inspeção visual e tátil com a utilização de pinças e acondicionado a álcool 
700 GL e encaminhado ao Laboratório de Parasitologia Veterinária da Universidade Estadual de Santa Cruz.  Após 
visualização microscópica, identificou-se o carrapato pertencente à família Ixodidae, Amblyomma longirostre Koch, 
1844. Em virtude da importância dos carrapatos na sanidade animal e na saúde humana, conhecimentos de distribuição 
e biologia destes são essenciais. Estas informações, entretanto, concentram-se sobre as espécies parasitas de animais 
domésticos enquanto o conhecimento sobre aquelas de animais selvagens é escasso e fragmentado. A espécie de 
carrapato identificada neste trabalho é conhecida como parasita de ouriços durante a fase adulta, e aves silvestres na 
fase larvar, quando são chamados de carrapato-de-passarinho. No entanto, a consulta da literatura revelou uma grande 
deficiência em trabalhos que abordem aspectos referentes à fauna parasitológica do Sphiggurus insidiosus, sendo o 
primeiro registro de ocorrência deste parasita para as populações deste roedor no Sul da Bahia. 
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Código P-142 
CARACTERÍSTICAS DO PARASITISMO POR RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS MICROPLUS) EM EQÜINOS E 
SUSCEPTIBILIDADE  

FEATURES OF RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS MICROPLUS) EQUINE PARASITISM AND SUSCEPTIBILITY  

MARCOS PINHEIRO FRANQUE (UFRRJ); HUARRISSON  AZEVEDO SANTOS (UFRRJ); FRANKLIN  FEDERICO 
MUJICA; CARLOS  LUIZ MASARD (UFRRJ); FRANLIN FEDERICO MUJICA ((UCLA-VENEZUELA) 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus, em algumas regiões do Brasil como Rio grande do Sul e Paraná, tem sido relatado 
como a principal espécie de carrapato que acomete eqüinos. Com intuito de avaliar as características do parasitismo por 
R. (B.) microplus, bem como aspectos referentes à susceptibilidade, quatro eqüinos foram infestados, inicialmente com 
20.000 e posteriormente com 40.000 larvas, obtidas de ovos de fêmeas de R. (B.) microplus alimentadas em bovinos. 
Os eqüinos infestados apresentaram alterações no comportamento, com movimentação enérgica da cauda, se 
esfregavam nas paredes das baias, apresentavam inquietação e se lambiam na tentativa de remover as larvas. 
Aproximadamente 24 horas depois, no local de fixação, notou-se uma forte reação de hipersensibilidade com 
desenvolvimento de uma intensa reação pruriginosa no local de fixação, que resultou na elevação dos pêlos e formação 
de pápulas. Ao exame destas pápulas verificou-se larvas envolvidas em exsudato seroso, o que provavelmente 
determinou a morte da mesma. A região do corpo dos eqüinos mais infestada foi a peitoral, encontrando-se maior 
aglomeração de larvas, conseqüentemente, marcada descamação cutânea, com falhas na pelagem e lesões ulceradas 
na pele. Considerando-se o tamanho e o número, de fêmeas de R. (B.) microplus recuperadas de bovinos, como fator 
de comparação da resistência entre animais, sugere-se que dos quatro eqüinos infestados, dois foram resistentes, um 
moderadamente resistente e um sensível ao estabelecimento da infestação. Nos quatro eqüinos verificou-se uma 
mortalidade larval de aproximadamente 90%. No eqüino considerado sensível, a mortalidade de ninfas foi de 60% e 
adultos de 30%. Nos demais eqüinos infestados a mortalidade de ninfas e adultos não permitiu a recuperação de 
fêmeas ingurgitadas. Estes resultados demonstram que eqüinos apresentam diferentes níveis de resistência quando 
infestados com larvas de R. (B.) microplus e que é preciso uma quantidade mínima de larvas infestantes para que 
ocorra o estabelecimento da infestação.  
 
 
Código P-143 
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE INDIVÍDUOS MUTANTES PARA O GENE DA CARBOXILESTERASE E3 
ENVOLVIDA NA RESISTÊNCIA A INSETICIDAS EM COCHLIOMYIA HOMINIVORAX (DIPTERA: CALLIPHORIDAE). 

 GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF MUTANT CARBOXYLESTERASE GENE INVOLVED WITH INSECTICIDE 
RESISTANCE IN COCHLIOMYIA HOMINIVORAX (DIPTERA: CALLIPHORIDAE). 

RENATO ASSIS DE CARVALHO (UNICAMP); NORMA MACHADO SILVA (UNICAMP); ANA MARIA LIMA DE 
AZEREDO-ESPIN (UNICAMP) 

Cochliomyia hominivorax (Coquerel), conhecida no Brasil como a mosca da bicheira, destaca-se como uma das mais 
importantes moscas causadoras de miíases, causando graves prejuízos à pecuária. Seu controle tem sido realizado 
principalmente através da aplicação de inseticidas organofosforados (OP) e piretróides. Porém, o uso indevido e/ou 
prolongado desses agentes químicos pode provocar seleção de indivíduos resistentes. A resistência envolve 
predominantemente a alteração da sensibilidade do sítio alvo para que este não seja susceptível à inibição pelo 
inseticida, ou a desintoxicação metabólica do inseticida. Mudanças na atividade de enzimas carboxilesterases têm sido 
associadas com resistência metabólica a inseticidas em algumas espécies de artrópodes. Recentemente, foram 
caracterizadas na carboxilesterase E3 de C. hominivorax, as mutações Gly137/Asp e Trp251/Ser, responsáveis por 
conferir resistência em L. cuprina (Calliphoridae) e M. domestica (Muscidae). A partir dessa caracterização, foi realizada 
uma análise da freqüência de indivíduos mutantes ao longo da sua atual distribuição geográfica. Parte do gene da E3 
contendo as mutações foi amplificada e seqüenciada em indivíduos de C. hominivorax de 10 localidades, em um total de 
100 indivíduos. Três genótipos foram encontrados: mutante Gly137/Asp, mutante Trp251/Ser e selvagem (Gly137 e 
Trp251). A mutação Gly137/Asp (resistência à maioria dos OP) foi encontrada com maior freqüência nas regiões com 
intenso uso de OP (Brasil). A mutação Trp251/Ser (resistência a dimetil OP e piretróides) foi encontrada em alta 
freqüência nas regiões com intenso uso de OP (Brasil) e também de piretróides (Uruguai, Venezuela, Colômbia e 
Paraguai). Já em Cuba, onde outra classe de inseticida (lindane) foi usada por longo período, nenhum indivíduo mutante 
E3 foi encontrado. Assim, os dados obtidos indicam uma correlação entre as mutações na E3 de C. hominivorax e a 
classe de inseticida usada para seu controle. Esta caracterização fornecerá informações relevantes para a 
implementação de programas mais efetivos de controle. Agradecimento: Fapesp 
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Código P-144 
DISTRIBUIÇÃO DE ADULTOS DE AMBLYOMMA CAJENNENSE (ACARI:IXODIDAE) DE EQÜINOS 

DISTRIBUITION OF ADULT STAGE OF AMBLYOMMA CAJENNENSE (ACARI:IXODIDAE) IN EQUINES 

ANA CRISTINA  PASSOS DE PAIVA BELLO (ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG); ARILDO  PINTO DA 
CUNHA (ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG); ROMÁRIO CERQUEIRA LEITE  (ESCOLA DE VETERINÁRIA 
DA UFMG); PAULO ROBERTO  DE OLIVEIRA (ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG); ANTÔNIO CÂNDIDO 
CERQUEIRA LEITE RIBEIRO (EMPRAPA CNPGL); CAROLINA MARIA VIANA DE FREITAS (UNIVERSIDADE 
PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS) 

O carrapato Amblyomma cajennense tem ampla distribuição na América do Sul e está relacionado a perdas 
econômicas, não só pela espoliação sanguínea, mas também pela transmissão de doenças graves para o homem e 
animais. Numa pesquisa sobre o controle estratégico de A. cajennense foram realizadas contagens mensais, de 
carrapatos adultos, machos e fêmeas, no lado esquerdo do corpo no período de outubro de 2003 a março de 2008 de 
22 eqüinos pertencentes a uma propriedade particular voltada a produção leiteira na região da Zona da Mata de Minas 
Gerais. As contagens foram realizadas separadamente na cabeça, orelha, pescoço, axila, tronco, virilha, períneo e 
cauda de todos os animais. Cada categoria dos eqüinos ,garanhão, machos castrados de serviços, fêmeas e potros, foi 
alocada em diferentes pastos. As localizações mais freqüentes dos carrapatos foram, virilha com 43,3%, axila com 
32,4%, períneo com 11, 1%. Seguindo-se a freqüências 5,9%, 3,6%, 2,5%, 0,8%, 0,2% respectivamente no pescoço, 
cabeça, cauda, tronco, orelha A maior intensidade de parasitismo ocorreu na parte posterior do corpo dos eqüinos 
(57%) quando comparada a anterior (43%). Foi possível também verificar que 30% do número total de animais 
corresponderam a 48,48% da carga de infestação total. A tendência de distribuição por local permaneceu a mesma do 
início ao fim da pesquisa, porém ocorreu uma redução gradual do número total de carrapatos em razão do programa de 
controle executado. Estes resultados corroboram publicações anteriores quanto a predileção do carrapato Amblyomma 
cajennense por determinadas regiões do corpo dos eqüinos, e também a suscetibilidade de um grupo de animais, 
servindo como orientação para cuidados especiais com os animais mais sensíveis na implementação dos banhos 
carrapaticidas praticados durante o desenvolvimento dos programas de controle estratégico.  
Agradecimento: CNPq 
 
 
Código P-145 
EFICÁCIA DE AVERMECTINAS CONTRA LARVAS DE DERMATOBIA HOMINIS E EFEITO NO 
DESENVOLVIMENTO PONDERAL DE BOVINOS DE CORTE. 

EFFICACY OF AVERMECTINAS AGAINST LARVAE OF DERMATOBIA HOMINIS AND PURPOSE IN THE GROWTH 
OF BEEF CATTLE. 

VANDERSON RANGEL (CENTRO UNIVERSITÁRIO VILA VELHA - UVV); JOSÉ OSWALDO  COSTA (UFMG); 
ROMÁRIO CERQUEIRA LEITE (UFMG); PAULO ROBERTO OLIVEIRA (UFMG); LEANDRO ABREU DA 
FONSECA (CENTRO UNIVERSITÁRIO VILA VELHA - UVV); TAYSE DOMINGUES DE SOUZA (CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VILA VELHA - UVV) 

Foi realizado teste com bezerros Canchim, desmamados, naturalmente parasitados, classificados em três grupos de 16 
animais cada, de acordo com o peso vivo. Os tratamentos foram: T2 - ivermectina LA 1% (Ivotan® Intervet), T3 - 
doramectina 1% (Dectomax® Pfizer) e um grupo controle T1. Foram realizados quatro tratamentos, com intervalo de 56 
dias entre o primeiro e segundo tratamento e 84 dias entre os demais. A cada 28 dias foram feitas avaliações de peso e 
contagem das larvas de Dermatobia hominis. O ensaio durou 308 dias. O ganho de peso médio no período foi: T1 – 2,9 
kg, T2 – 51,1 kg e T3 – 41,3 kg; houve diferença significativa entre T1 e os grupos T2 e T3, e também entre T2 e T3. Os 
valores médios de contagem das larvas foram T1 – 14, T2 – 0 e T3 – 2; apresentando diferença estatística entre as 
médias dos tratamentos e o grupo controle. A eficácia média foi: T2 – 99,7% e T3 – 96,4%. Avaliação realizada 84 dias 
após a terceira aplicação dos produtos foi de T2 – 96,6% e T3– 70,5%.  Foi evidenciado que o ganho de peso superior 
dos tratamentos em relação ao grupo controle evidencia ação positiva dos tratamentos. O ganho de peso maior do 
grupo T2 ocorreu devido à diferença de eficácia média e persistência do produto contra larvas de D. hominis. 
Agradecimento: Intervet 
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Código P-146 
AMBLYOMMA DISSIMILE KOCH, 1844 (ACARI: IXODIDAE) EM IGUANA IGUANA IGUANA NO MUNICÍPIO DE 
BELÉM, ESTADO DO PARÁ – RELATO DE CASO 

AMBLYOMMA DISSIMILE KOCH, 1844 (ACARI: IXODIDAE) IN IGUANA IGUANA IGUANA IN THE CITY OF BELÉM, 
STATE OF PARÁ – CASE REPORT 

ALESSANDRA SCOFIELD (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, 
CAMPUS CASTANHAL); ÁUREA L.  MARTINS (PARQUE MANGAL DAS GARÇAS/PA); GUSTAVO GÓES-
CAVALCANTE (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, CAMPUS 
CASTANHAL) 

Os carrapatos são ectoparasitas de animais domésticos e silvestres e causam danos diretos e indiretos a seus 
hospedeiros. A espécie Amblyomma dissimile parasita répteis e já foi diagnosticada em diferentes países. O objetivo do 
trabalho foi identificar a espécie dos carrapatos coletados em uma iguana-verde no município de Belém, estado do 
Pará. Em abril de 2008, carrapatos foram coletados em uma iguana-verde (Iguana iguana iguana) juvenil, fêmea 
nascida no Parque Mangal das Garças, município de Belém, estado do Pará. Esse animal é da fauna livre residente no 
Parque, sendo registrado e monitorado pelos técnicos. A coleta dos ixodídeos foi realizada manualmente e os 
exemplares acondicionados em recipientes plásticos contendo álcool etílico 70˚, sendo transportados ao Laboratório de 
Parasitologia Animal da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pará para a identificação com 
auxílio de um microscópio estereoscópico. Dos 238 exemplares coletados em diferentes regiões do corpo da iguana, 67 
eram adultos (machos=38 e fêmeas=29), 63 ninfas e 108 larvas. Os carrapatos adultos foram classificados como 
Amblyomma dissimile. Agradecimento: A UFPA e ao CRMV-PA/AM pelo auxílio financeiro. 
 
 
Código P-147 
AMBLYOMMA ROTUNDATUM KOCH, 1844 (ACARI: IXODIDAE) EM BUFO SP. NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, 
ESTADO DO PARÁ – RELATO DE CASO 

AMBLYOMMA ROTUNDATUM KOCH, 1844 (ACARI: IXODIDAE) IN BUFO SP. IN THE CITY OF CASTANHAL, 
STATE OF PARÁ – CASE REPORT 

ALESSANDRA SCOFIELD (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, 
CAMPUS CASTANHAL); GABRIELA RIET-CORREA (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, CAMPUS CASTANHAL); GUSTAVO GÓES-CAVALCANTE  (FACULDADE 
DE MEDICINA VETERINÁRIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, CAMPUS CASTANHAL) 

No Brasil já foram descritas trinta e três spécies de carrapato do gênero Amblyomma. Esses ixodídeos possuem uma 
ampla faixa de hospedeiros parasitando mamíferos, répteis e anfíbios. A espécie Amblyomma rotundatum parasita 
animais de sangue frio e reproduzem-se por partenogênese. O objetivo do trabalho foi identificar a espécie do carrapato 
coletado em um sapo (Bufo sp.) no município de Castanhal, estado do Pará. Em março de 2008, um carrapato foi 
coletado em um sapo capturado em uma propriedade rural do município de Castanhal, estado do Pará. A coleta foi 
realizada manualmente e o exemplar foi acondicionado em recipiente plástico contendo álcool etílico 70˚, sendo 
transportado ao Laboratório de Parasitologia Animal da Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Federal do 
Pará para a identificação com auxílio de um microscópio estereoscópico. Um exemplar adulto fêmea foi coletado na 
região lateral direita do corpo de um sapo, aproximadamente três centímetros atrás da glândula parotídea. O carrapato 
foi classificado como Amblyomma rotundatum. No local onde o carrapato estava fixado havia uma área vermelho 
enegrecida e arredondada, de aproximadamente quatro milímetros de diâmetro, com ulceração no local de fixação do 
parasito. Quinze dias após a retirada do carrapato a área lesionada estava em fase final de cicatrização. Esse é o 
primeiro relato de A. rotundatum no município de Castanhal, estado do Pará. 
Agradecimento: A UFPA e ao CRMV-PA/AM pelo auxílio financeiro. 

 

 



258 

 

Código P-148 
AMBLYOMMA DISSIMILE KOCH, 1844 (ACARI: IXODIDAE) EM BOA CONSTRICTOR CONSTRICTOR NO 
MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ – RELATO DE CASO 

AMBLYOMMA DISSIMILE KOCH, 1844 (ACARI: IXODIDAE) IN BOA CONSTRICTOR CONSTRICTOR IN THE CITY 
OF BELÉM, STATE OF PARÁ – CASE REPORT 

ALESSANDRA SCOFIELD (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, 
CAMPUS CASTANHAL); MÁRCIA C.M. LIMA (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA, UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ, CAMPUS CASTANHAL); ÁUREA L. MARTINS (PARQUE MANGAL DAS GARÇAS, 
BELÉM/PA); GUSTAVO GÓES CAVALCANTE (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA, UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ, CAMPUS CASTANHAL) 

Os carrapatos do gênero Amblyomma infestam aves, mamíferos, répteis e anfíbios e apresentam ampla distribuição 
geográfica. O presente trabalho teve como objetivo identificar a espécie de carrapato coletada em uma jibóia (Boa 
constrictor constrictor) no município de Belém, estado do Pará. Em março de 2006, carrapatos foram coletados em uma 
serpente juvenil de aproximadamente sete centímetros de comprimento nascida no Jardim Botânico Bosque Rodrigues 
Alves, município de Belém, estado do Pará. A jibóia faz parte da fauna livre residente no Jardim Botânico e a coleta dos 
carrapatos foi realizada manualmente. Os exemplares coletados foram acondicionados em recipientes plásticos 
contendo álcool etílico 70&#730; e transportados ao Laboratório de Parasitologia Animal da Faculdade de Medicina 
Veterinária, Universidade Federal do Pará para a identificação com auxílio de um microscópio estereoscópico. Sete 
exemplares foram coletados em diferentes regiões do corpo da jibóia, sendo cinco adultos (machos=3 e fêmeas=2) e 
duas ninfas. Os carrapatos adultos foram identificados como Amblyomma dissimile. 
Agradecimento: A UFPA e ao CRMV-PA/AM pelo auxílio financeiro. 
 
 
Código P-149 
ARTRÓPODES EM STRUTHIO CAMELUS LINNAEUS, 1758 (AVESTRUZ) DE CRIATÓRIOS COMERCIAIS DO RIO 
GRANDE DO SUL 

ARTHROPODS IN STRUTHIO CAMELUS LINNAEUS, 1758 (OSTRICH) FROM COMMERCIAL FARMS IN THE RIO 
GRANDE DO SUL STATE 

TATIANA CHEUICHE PESENTI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); DIEGO SILVA DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); TIAGO GALLINA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); 
LEONARDO LOPES BERTACCO (PRODUTORES DE AVESTRUZ DO RIO GRANDE DO SUL); JOÃO 
GUILHERME WERNER BRUM (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); GERTRUD MÜLLER 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS) 

Avestruzes são aves ratitas originárias da África. São onívoras, sendo no Brasil  encontradas principalmente, em 
criatórios comerciais, os quais vêem se expandido no país devido ao alto potencial reprodutivo e valor comercial de 
seus produtos como carne, couro, gordura, plumas e ovos. Devido à expansão na criação comercial, tem ocorrido o 
aparecimento de parasitos pouco estudados ou conhecidos, havendo a necessidade de descrição desses à comunidade 
científica e aos criadores, pois podem causar um grande impacto nos criadouros pela sua influência negativa na 
eficiência e rentabilidade produtiva. Objetivou-se pesquisar a presença de artrópodes em avestruzes provenientes de 
criatórios comerciais do RS. Foram coletadas, aleatoriamente, plumas e cabeças de 34 avestruzes abatidos no 
Frigorífico Castilhense, município de Julio de Castilhos, RS. As plumas foram lavadas em recipiente com água e 
detergente. Após o material foi peneirado em tamis 150µm e examinado à lupa estereoscópica. Em cada cabeça foi 
realizada inspeção da superfície externa e cavidade nasal. Foram encontrados nas plumas piolhos e ácaros, os piolhos 
foram clarificados em salicilato de metila e os ácaros em lactofenol. Os piolhos foram identificados como Struthiolipeurus 
rheae e os ácaros como Struthiopterolichus sculpturatus, sendo esta a primeira citação de ocorrência destes artrópodes 
em avestruzes do RS. 

 

 



259 

 

Código P-150 
USO DO FIPRONIL COMO CARRAPATICIDA EM BOVINOS NO RIO GRANDE DO SUL. 
 
USE OF FIPRONIL AS ACARICIDE ON CATTLE IN RIO GRANDE DO SUL.  

JOÃO RICARDO MARTINS (IPVDF/FEPAGRO); ROVAINA LAUREANO DOYLE (IPVDF/FEPAGRO); EDSON LUIZ 
BORDIN (MERIAL) 

O Fipronil, inseticida/acaricida do grupo químico fenilpirazol, constitui-se em uma importante alternativa química utilizada 
no controle do carrapato Boophilus microplus. Foi descoberto em 1987 e disponibilizado no mercado agrícola em 1993, 
sendo que sua atuação ocorre no Sistema Nervoso Central, bloqueando a passagem de íons de cloro através do GABA, 
importante neuro-transmissor em vertebrados e invertebrados. Em decorrência de ser apresentado unicamente em 
formulação para uso tópico, as avaliações de sua eficiência “in vitro” utilizam formulações em pó a 80%, dissolvidas em 
acetona e água destilada. O presente trabalho descreve os resultados “in vitro” obtidos com Fipronil frente ao carrapato 
Boophilus microplus, através de testes de imersão, no período de 2006 a 2007 no Rio Grande do Sul. Do total de 84 
populações testadas, 19 amostras apresentaram inibição de postura/mortalidade inferior a 80%, representando um 
percentual de 22,6% do total. Deve-se considerar o fato das populações testadas serem provenientes de propriedades 
com dificuldades no controle de carrapatos em bovinos. Recomenda-se que o uso da molécula seja acompanhado de 
monitoramento com vistas a sua preservação e, nos casos em que se comprove em laboratório, a suspeita de 
resistência no campo, proceda-se a suspensão imediata de seu emprego como carrapaticida. Registra-se que a maioria 
das populações de carrapatos bovinos testadas (77,4%) apresenta sensibilidade ao produto e, diante dos problemas de 
resistência observadas em relação aos demais carrapaticidas químicos, esta molécula ainda é uma importante 
alternativa a ser considerada na região para o controle do carrapato dos bovinos. 
 
 
Código P-151 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CARRAPATICIDA DO TIMOL SOBRE LARVAS E NINFAS INGURGITADAS DE 
RHIPICEPHALUS SANGUINEUS (ACARI, IXODIDAE). 

CAIO MÁRCIO DE OLIVEIRA MONTEIRO (PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPORTAMENTO E 
BIOLOGIA ANIMAL DA (UFJF) MG.); LEONARDO SANTOS ROSA (PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
COMPORTAMENTO E BIOLOGIA ANIMAL DA (UFJF) MG.); MATEUS APARECIDO CLEMENTE (PROGRAMA 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPORTAMENTO E BIOLOGIA ANIMAL DA (UFJF) MG.); RALPH MATURANO 
(PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPORTAMENTO E BIOLOGIA ANIMAL DA (UFJF) MG).); 
ALESSANDRO ARCOVERDE (PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPORTAMENTO E BIOLOGIA 
ANIMAL DA (UFJF) MG.); ERIK DAEMON (PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPORTAMENTO E 
BIOLOGIA ANIMAL DA (UFJF) MG.) 

O controle do carrapato R. sanguíneus tem-se baseado no uso de acaricidas químicos, porém vem ocorrendo o 
desenvolvimento de resistência por partes destes carrapatos à diferentes bases químicas. Nesse sentido, o presente 
trabalho teve por objetivo avaliar a eficácia “in vitro” do timol, em diferentes concentrações, sobre larvas e ninfas 
ingurgitadas de R. sanguineus. Para tanto foram utilizados larvas e ninfas provenientes da colônia mantida no 
Laboratório de Acarologia, da UFJF. As larvas foram coletadas, separadas em grupos e imersas por cinco minutos em 
soluções aquosas de timol, sendo testado as seguintes concentrações, 0.25, 0.5, 1.0, 1.5 e 2.0%. Para cada 
concentração foram feitas 10 repetições, tendo em cada repetição 10 larvas. Formou-se também um grupo controle 
(água + DMSO) e o grupo controle positivo (Amitraz*), cada um com 10 repetições. Em seguida, as larvas foram 
colocadas em tubos de ensaios devidamente identificados, vedados com algodão hidrofílico e mantidos em estufa 
climatizada a 27°C e UR > 80%. Após 15 dias foi feita avaliação da mortalidade. Para o teste com ninfas foi utilizado a 
mesma metodologia, tendo cada repetição cinco ninfas ingurgitadas. Os valores encontrados para eficácia do timol para 
larvas foram de 3.0, 0.0, 3.0, 97.0, 100%, e para ninfas foram 0.0, 100, 100, 100, 100% nas concentrações de 0.25, 0.5, 
1.0, 1.5 e 2.0% respectivamente. O timol apresentou promissora eficiência acaricida, sendo observado mortalidade 
significativa (p<0.05) para larvas e para ninfas, nos grupos tratados com concentrações de 1.5 e 2.0% e 0.5, 1.0, 1.5 e 
2.0 respectivamente. 
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Código P-153 
CONTROLE BIOLÓGICO DE ADULTOS DE LUTZOMYIA LONGIPALPIS COM O FUNGO METARHIZIUM 
ANISOPLIAE VAR. ACRIDUM 
 
BIOCONTROL OF LUTZOMYIA LONGIPALPIS ADULT WITH METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. ACRIDUM FUNGI 

STHENIA SANTOS ALBANO AMÓRA  (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ); CLAUDIA MARIA  LEAL 
BEVILAQUA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ); FRANCISCO MARLON CARNEIRO FEIJÓ 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO); NILZA DUTRA ALVES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DO SEMI-ÁRIDO); PAULA GABRIELA MELO OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-
ÁRIDO); ROMEIKA HERMÍNIA MACEDO ASSUNÇÃO (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO); 
GISLAYNE CHRISTIANNE XAVIER PEIXOTO (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO); FÚLVIO 
AURÉLIO DE MORAIS FREIRE (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO); MICHELLINE  DO VALE 
MACIEL (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ); IARA TERSIA  FREITAS MACEDO (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO CEARÁ) 

A leishmaniose visceral tem aumentado significativamente sua importância no contexto da saúde pública devido ao 
processo de urbanização e em decorrência das alterações no ambiente natural. Nesse contexto, seu vetor, Lutzomyia 
longipalpis, tem demonstrado uma grande capacidade de adaptação em vários ambientes, aumentando sua densidade 
dentro e ao redor de habitações humanas facilitando a transmissão da doença. Contudo, como seu controle não tem 
sido efetivo na redução da incidência da doença, se faz necessário à reavaliação das ações propostas, onde uma 
alternativa sugerida é o uso de controle biológico do vetor com fungos entomopatogênicos. Baseado no exposto, o 
presente estudo avaliou a ação do fungo Metarhizium anisopliae var. acridum sobre adultos de Lu. longipalpis. Para 
tanto, foram preparadas 5 diluições de 10.000 a 100.000.000 conídios/mL do fungo adicionados de controle negativo e 
positivo, com 9 repetições cada. Foram aspergidos 3mL de cada diluição do fungo em potes contendo 15 machos e 15 
fêmeas por pote, tendo sido analisada a longevidade, postura e eclosão. Os adultos mortos foram semeados em BDA 
para reisolamento fúngico oriundo do material infectado, com sua posterior identificação. As análises dos dados foram 
feitas através de regressão linear simples e ANOVA. Foi demonstrado que, a mortalidade dos adultos aos 7 dias pós-
infecção foi significativamente maior (P<0,05). E as larvas eclodidas dos ovos desses adultos também tiveram 
longevidade reduzida à medida que se aumentou a concentração da suspensão. Quanto ao comportamento do fungo 
pós-infecção, observou-se que a germinação, o número de colônias e a esporulação foram significativos (P<0,05), 
demonstrando maior virulência pós passagem pelo inseto. Assim ao utilizar M. anisopliae var. acridum sobre Lu. 
longipalpis, demonstrou-se que o fungo possui bom potencial patogênico sobre adultos, podendo-se considerar sua 
utilização nos programas de controle desses dípteros, embora seja necessário mais pesquisas para se obter melhor 
eficiência. Agradecimento: CAPES 
 
 
Código P-154 
EFICÁCIA EM BOVINOS DA FORMULAÇÃO CCB PUL (JOFADEL), CONCENTRADO EMULSIONÁVEL 
CONTENDO  15% DE CIPERMETRINA, 25% DE CLORPIRIFÓS E 1% PBO, NO CONTROLE DA MOSCA DO 
CHIFRE – HAEMATOBIA IRRITANS. 
 
EFFICACY IN CATTLE OF FORMULATION EMULSIFIABLE CONCENTRATE CCB PUL (JOFADEL), CONTAINING 
15% OF CYPERMETHRIN, 25% OF CHLORPYRIFOS AND 1% OF PBO, IN CONTROL OF THE HORN FLY - 
HAEMATOBIA IRRITANS.  

THIAGO LUIZ PEREIRA MARQUES (UFRRJ); VANESSA PAULINO DA CRUZ VIEIRA (UFRRJ); SUELEN DA 
SILVA SOARES FRANCISCO (UFRRJ); LUCIANA DE LIMA BEZERRA (UFRRJ); THAÍS CHOUIN CARNEIRO 
(UFRRJ); ROBERTA DE AZEVEDO CARDOSO DA SILVA (UFRRJ); PEDRO VIANNA TAVARES (UFRRJ); FÁBIO 
BARBOUR SCOTT (UFRRJ) 

A mosca-dos-chifres (Haematobia irritans) é um pequeno díptero, hematófago que parasita bovinos, bubalinos, quídeos 
e animais silvestres como o cervo, concentrando-se nas partes do animal que ficam fora do alcance do movimento da 
cabeça e cauda. Os prejuízos desta estão relacionados à transmissão de patógenos e, principalmente, ao estresse que 
causa ao animal que, na tentativa de se livrar das moscas se debate muito, gastando energia, diminuindo o tempo de 
pastejo e ingestão de água. O presente estudo teve como finalidade avaliar a eficácia mosquicida da formulação CCB 
PUL do Laboratório Jofadel Produtos Veterinários, concentrado emulsionável, contendo 15% de cipermetrina, 25% de 
clorpirifós e 1% de butóxido de piperonila (PBO), no controle da Haematobia irritans, em condições de campo. Para 
isso, foram empregados 30 bovinos, divididos em dois grupos de 15 animais cada: No grupo 1, cada animal foi 
pulverizado no sentido contrário da pelagem, da parte superior para a parte inferior do corpo, com quatro litros da 
formulação em teste, diluída previamente na proporção de 1 ml /1000ml de água.O grupo 2 oi mantido como controle, 
sem tratamento. Ato contínuo, os dois grupos foram mantidos em pastagens separadas. Nos dias +1, +3, +7, +14, +21, 
+28 pós-tratamento, efetuou-se contagens de moscas vivas, sempre pelo mesmo avaliador, pelo período da manhã. Os 
níveis de eficácia observados após o tratamento foram de 98,20% no 1º dia; 99,0% no 3º dia; 96,56% no 7º dia; 95,14% 
no 14º; 78,69% no 21º dia e 31,32% no 28º dia. As médias dos grupos controle e tratado diferiram significativamente em 
todas as observações pós-tratamento. Diante desses resultados, pode-se concluir que a formulação testada foi eficaz 
como mosquicida para H. irritans, apresentando níveis de eficácia superiores a 95% por até quatorze dias após o início 
da experimentação. 
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Código P-155 
EFEITO IN VITRO DA URÉIA SOBRE FÊMEAS INGURGITADAS DE RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS 
(ACARI: IXODIDAE) 
 
EFFECT IN VITRO OF UREA ON ENGORGED FEMALES OF RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS 
(ACARI: IXODIDAE) 

FABIO R. BRAGA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); JACKSON V. ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE VIÇOSA); ROGÉRIO O. CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); JULIANA M. ARAUJO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ANDRÉ R.  SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); 
ALEXANDRE O. TAVELA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ARTUR K.  CAMPOS (UNIVIÇOSA); CAMILA 
D.F ALVES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); LUIZA N.  FRASSY (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
VIÇOSA); PAULO R. DOS SANTOS COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA) 

A uréia é um fertilizante agrícola de uso comum em adubação de pastagens. Existem evidências, que sua utilização 
provoca redução nas populações de carrapatos em sistemas de manejo intensivo rotacionado. Verificou-se o efeito “in 
vitro” da uréia sobre fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Utilizaram-se sete placas de Petri e 
em cada uma, foram fixadas 10 teleóginas, submetidas aos seguintes tratamentos: Placa 1 – controle com imersão dos 
carrapatos cinco minutos em água; placa 2 - 15g uréia granulada; placa 3 – 15g uréia granulada + 10% de sulfato de 
amônio granulado; placa 4 – imersão por cinco minutos em solução de 15g de uréia; placa 5 – imersão por cinco 
minutos em solução de 15g de uréia + 10% sulfato de amônio; placa 6 – 15g uréia em algodão umedecido com 16 mL 
de água; placa 7 - 15g uréia com 10% de sulfato de amônio em algodão umedecido com 16 mL de água. Observou-se 
nas placas 6 e 7, a mortalidade de todas as teleóginas duas horas após exposição, com lesões na cutícula e 
extravasamento de sangue. Nas placas 2 e 3 apenas uma teleógina morreu e todas as outras realizaram postura. Nas 
placas 4 e 5 nenhuma teleógina morreu antes da postura. Após 20 dias de incubação, em estufa BOD 27ºC - 80%U.R., 
o peso em gramas das posturas de ovos nas placas 1; 2; 3; 4 e 5 foram, respectivamente: 1,270; 0,445; 0,570; 1,303; 
1,420. Observou-se, nas placas 6 e 7, a mortalidade de todas as teleóginas duas horas após exposição, com lesões na 
cutícula e extravasamento de sangue. Assim, a maior efetividade foi evidenciada quando os carrapatos foram expostos 
à uréia em condições de umidade. Supõe-se que as lesões evidenciadas tenham sido causadas pela amônia em sua 
fase gasosa. 
 
 
Código P-157 
EFICÁCIA ACARICIDA DO TIMOL SOBRE LARVAS E NINFAS NÃO INGURGITADAS DE RHIPICEPHALUS 
SANGUINEUS (ACARI: IXODIDAE). 

LEONARDO SANTOS ROSA (PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPORTAMENTO E BIOLOGIA 
ANIMAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, MG (UFJF).); MATEUS  APARECIDO CLEMENTE 
(PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPORTAMENTO E BIOLOGIA ANIMAL DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE JUIZ DE FORA, MG (UFJF).); CAIO  MÁRCIO DE OLIVEIRA MONTEIRO (PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM COMPORTAMENTO E BIOLOGIA ANIMAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 
MG (UFJF).); RALPH MATURANO (GRADUANDO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE JUIZ DE FORA, MG (UFJF).); ERIK DAEMON (PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPORTAMENTO 
E BIOLOGIA ANIMAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, MG (UFJF).) 

Rhipichephalus sanguineus, conhecido vulgarmente como “carrapato-vermelho-do-cão”, é um ixodídeo que apresenta 
ampla distribuição geográfica, cuja importância médico-veterinária se caracteriza principalmente pelos danos diretos 
(espoliação do hospedeiro) e indiretos (transmissão de patógenos) ocasionados aos cães. Já existe relato de 
populações deste carrapato resistente a diferentes bases químicas, fazendo-se necessário à busca por novas 
alternativas no controle deste ixodídeo. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia “in vitro” do timol sobre 
larvas e ninfas não ingurgitadas de R. sanguineus. Os carrapatos utilizados neste trabalho são provenientes da colônia 
mantida no Laboratório de Acarologia, da UFJF, através de infestações artificiais em coelhos. Para a realização do 
estudo as larvas foram colocadas entre papéis de filtro (2x2 cm) recém impregnados com timol nas seguintes 
concentrações: 0.25, 0.5, 1.0, 1.5 e 2.0. Para cada concentração foram feitas 10 repetições, tendo em cada repetição 
aproximadamente 50 larvas. Formou-se também um grupo controle (água + DMSO) e o grupo controle positivo 
(Amitraz*), cada um com 10 repetições. Os envelopes foram acondicionados em estufa climatizada a 27°C e UR > 80% 
e após 24h foi feita à avaliação da mortalidade. Para o teste com ninfas foi utilizado a mesma metodologia, tendo cada 
repetição aproximadamente 15 ninfas. Os valores encontrados para eficácia do timol para larvas foram de 21.7, 17.9, 
21.1, 31.1, 37.6%, e para ninfas foram 22.2, 14.3, 30.9, 15.6, 19.7 nas concentrações de 0.25, 0.5, 1.0, 1.5 e 2.0% 
respectivamente. Conclui-se que não houve eficiência satisfatória do timol nas concentrações utilizadas, para larvas e 
ninfas não ingurgitadas de R. sanguineus. 
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Código P-158 
EFICÁCIA PULGUICIDA EM CÃES DE UMA FORMULAÇÃO “DROP SPOT” CONTENDO 10% DE FIPRONIL 
(FIPROLEX® DROP SPOT) 
 
PULICIDAL EFFICACY OF A 10% FIPRONIL “DROP SPOT” FORMULATION  (FIPROLEX DROP SPOT®) IN DOGS 

FABIO BARBOUR SCOTT (PROFESSOR DPA/IV/UFRRJ); THAIS RIBEIRO CORREIA (PÓS-DOUTORANDA 
DPA/IV/UFRRJ BOLSISTA FAPUR); JÚLIO ISRAEL FERNANDES (ALUNO DE DOUTORADO EM CIÊNCIAS 
VETERINÁRIAS DO DPA/IV/UFRRJ, BOLSISTA DO CNPQ); GUILERME  GOMES VEROCAI (MÉDICO 
VETERINÁRIO - MESTRE EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS PELA UFRRJ); MARIA CLARA SILVA NEGREIROS 
BOTELHO (MÉDICA VETERINÁRIA); LAERTE  GRISI (PROFESSOR DPA/IV/UFRRJ); VANESSA PAULINO DA 
CRUZ VIEIRA (ALUNA DE MESTRADO CPGCV/DPA/IV/UFRRJ, BOLSISTA DO CNPQ); THIAGO LUIZ PEREIRA 
MARQUEZ (RESIDENTE DPA/IV/UFRRJ, BOLSISTA FAPUR); LUIS GUSTAVO RODRIGUES PELISSONI 
(MÉDICO VETERINÁRIO DEPARTAMENTO TÉCNICO CEVA SANTE ANIMALE); JORGE COUTO PIMENTEL 
(MÉDICO VETERINÁRIO DEPARTAMENTO TÉCNICO CEVA SANTE ANIMALE) 

O fipronil vem sendo empregado desde o final da década de 80 no controle de ectoparasitos de cães. O presente 
estudo teve como objetivo avaliar a eficácia pulguicida em cães de uma nova formulação contendo 10% de fipronil para 
uso tópico em cães (FIPROLEX DROP SPOT® - CEVA/VETBRANDS). O ensaio foi desenvolvido nas dependências do 
Canil Experimental do Laboratório de Quimioterapia Experimental em Parasitologia Veterinária do DPA/IV/UFRRJ. 
Foram empregados 21 cães adultos, Beagle. Os animais foram divididos em grupos de sete cães e foram tratados da 
seguinte forma: Grupo 1 – Animais mantidos sem tratamento; Grupo 2 – Animais tratados com a formulação em teste, 
contendo 10% de fipronil (FIPROLEX®); Grupo 3 - Animais tratados com uma formulação, contendo 10% de fipronil 
(Frontline – Merial). Ambos produtos foram empregados na dose mínima de 6,7mg/kg tendo o produto sido aplicado 
diretamente sob a pele do animal ao longo da região da nuca. Foram efetuadas infestações artificiais nos dias -1, +5, 
+12, +19, +26 e +33 com 100 pulgas adultas, não alimentadas. No dia 0 foi efetuado o tratamento. Nos dias +2, +7, +14, 
+21, +28 e +35 pós-tratamento, efetuou-se a avaliação do ensaio através da retirada mecânica das pulgas com pente 
apropriado, “Comb Test”. A eficácia pulguicida para o produto FRONTLINE®  foi de 99,8; 100; 100; 55,7; 96,3 e 72,5%, 
respectivamente para os dias +2, +7, +14, +21, +28 e +35 após o tratamento. Para o grupo tratado com o produto 
FIPROLEX® as eficácias observadas para os dias +2, +7, +14, +21, +28 e +35 após o tratamento, foram de 100; 100; 
100; 99,5; 99,8 e 91,6%, respectivamente. Numericamente verificaram-se valores de eficácia superiores para o 
FIPROLEX®, entretanto estatisticamente não houve diferença significativa entre o número médio de pulgas de ambos 
os produtos ao longo dos 35 dias pós-tratamento (P>0,05). 
 
 
Código P-159 
EFICÁCIA DO PIRETRÓIDE PERMETRINA NO CONTROLE DE PSOROPTES OVIS (HERING, 1838) 
(ACARI:PSOROPTIDAE) EM COELHOS (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) NATURALMENTE INFESTADOS  

EFFICACY OF THE PYRETHROID PERMETHRIN ON THE CONTROL OF PSOROPTES OVIS (HERING, 1838)  
(ACARI:PSOROPTIDAE) IN NATURALLY INFESTED RABBITS (ORYCTOLAGUS CUNICULUS)* 

RAQUEL MOREIRA PIRES DOS SANTOS MELO (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); 
JULIO ISRAEL FERNANDES (UNIV. FED. RURAL DO RIO DE JANEIRO); VANESSA PAULINO DA CRUZ VIEIRA 
(UNIV. FED. RURAL DO RIO DE JANEIRO); FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO (UNIV. FED. RURAL DO RIO DE 
JANEIRO); MARIA CLARA DA SILVA NEGREIROS BOTELHO (UNIV. FED. RURAL DO RIO DE JANEIRO); 
GUILHERME GOMES VEROCAI (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); FABIO  BARBOUR 
SCOTT (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO)  

O objetivo do presente estudo foi avaliar a eficácia de uma formulação spray contendo 2% do piretróide permetrina no 
controle do ácaro Psoroptes ovis em coelhos naturalmente infestados. Foram utilizados 12 coelhos apresentando sinais 
clínicos da sarna psoróptica em ambos os condutos auditivos. Os animais foram divididos em dois grupos de cinco: 
controle, sem tratamento (GI) e uma segunda (GII) tratado com uma única aplicação de permetrina a 2%. O diagnóstico 
foi realizado através da coleta de fragmentos de crostas de ambos os condutos auditivos de cada animal e submetidos à 
visualização em microscópio estereoscópico para confirmação da presença e avaliação da motilidade dos ácaros. No 
dia zero os animais do GII foram tratados topicamente com 2mg do piretróide em cada orelha. Nenhum outro tratamento 
ou descontaminação ambiental foi realizado ao longo do ensaio. Os coelhos foram avaliados diariamente para 
observação de possíveis efeitos colaterais. Para avaliação da eficácia, foram coletados materiais nos dias +7, +14 e 
+21. A formulação contendo permetrina a 2% foi 100% eficaz no controle de P. ovis em coelhos naturalmente 
infestados, ao longo de todos os dias de observação. Não foram observadas reações adversas nos animais tratados. 
Palavras-chave: ácaro, controle, piretróide, coelho 
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Código P-160 
INFLUÊNCIA DO BANHO EM CÃES NA EFICÁCIA CARRAPATICIDA DE UMA FORMULAÇÃO “DROP SPOT” 
CONTENDO 10% DE FIPRONIL (FIPROLEX® DROP SPOT) 
 

THE INFLUENCE OF BATHING ON THE ACARICIDAL EFFICACY OF A 10% FIPRONIL “DROP SPOT” 
FORMULATION  (FIPROLEX® DROP SPOT) IN DOGS 

THAIS RIBEIRO CORREIA (PÓS-DOUTORANDO DPA/IV/UFRRJ, BOLSISTA FAPUR); FABIO  BARBOUR 
SCOTT (PROFESSOR DPA/IV/UFRRJ); LAERTE GRISI (PROFESSOR DPA/IV/UFRRJ); GUILERME  GOMES 
VEROCAI (MÉDICO VETERINÁRIO - MESTRE EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS PELA UFRRJ); FRANCISCO  
ASSIS RIBEIRO (ALUNO DE GRADUAÇÃO EM  VETERINÁRIA DO IV/UFRRJ, BOLSISTA CNPQ/UFRRJ-PIBIC); 
JÚLIO  ISRAEL FERNANDES (ALUNO DE DOUTORADO DO CURSO DE CIÊNCIAS VETERINÁRIAS DA UFRRJ, 
BOLSISTA CNPQ); THIAGO LUIZ PEREIRA MARQUES (RESIDENTE DPA/IV/UFRRJ); MARIA CLARA SILVA 
NEGREIROS BOTELHO (MÉDICA VETERINÁRIA); LUIS GUSTAVO RODRIGUES PELISSONI (MÉDICO 
VETERINÁRIO DEPARTAMENTO TÉCNICO CEVA SANTE ANIMALE); JORGE COUTO PIMENTEL (MÉDICO 
VETERINÁRIO DEPARTAMENTO TÉCNICO CEVA SANTE ANIMALE) 

O fipronil vem sendo empregado desde o final da década de 80 no controle de ectoparasitos de cães. O presente 
estudo teve como objetivo avaliar a influência do banho antes e pós-tratamento sobre a eficácia carrapaticida em cães 
de uma nova formulação contendo 10% de fipronil para uso tópico em cães (FIPROLEX® DROP SPOT). O ensaio foi 
desenvolvido nas dependências do Canil Experimental do Laboratório de Quimioterapia Experimental em Parasitologia 
Veterinária do DPA/IV/UFRRJ. Foram empregados 24 cães adultos, Beagle. Os animais foram divididos em grupos de 
seis cães e foram tratados da seguinte forma: Grupo 1 – Animais mantidos sem tratamento; Grupo 2 – Animais tratados 
com a formulação teste, contendo 10% de fipronil; Grupo 3 – Animais banhados no dia 0 e tratados logo após o banho; 
Grupo 4 – Animais tratados e banhados a cada sete dias pós-tratamento. Ambos produtos foram empregados na dose 
mínima de 6,7mg/kg tendo o produto sido aplicado diretamente sob a pele do animal ao longo da região da nuca. Foram 
efetuadas infestações artificiais nos dias +1, +5, +12 e +19 com 50 carrapatos adultos, não alimentados, de 
Rhipicephalus sanguineus. Nos dias +3, +7, +14 e +21  pós-tratamento, efetuou-se a avaliação do ensaio através da 
retirada mecânica dos carrapatos com pente apropriado (“Comb Test”). A eficácia dos tratamentos foi superior a 99, 2%, 
para todos os grupos tratados até o dia +14. No dia + 21 a eficácia do grupo que não recebeu banho foi de 90,4%, do 
grupo que recebeu apenas um único banho foi de 91,8% e a do grupo banhado semanalmente de 81%. Não ocorreu 
diferença estatisticamente significativa entre as médias de carrapatos para os três grupos por até 21 dias após o 
tratamento. Os regimes de banhos empregados  não influenciaram os níveis de eficácia carrapaticida por até 21 dias 
pós-tratamento. 
 
 
Código P-161 
INFLUÊNCIA DO BANHO EM CÃES NA EFICÁCIA PULGUICIDA DE UMA FORMULAÇÃO “DROP SPOT” 
CONTENDO 10% DE FIPRONIL (FIPROLEX® DROP SPOT) 
 

THE INFLUENCE OF BATHING ON THE PULICIDAL EFFICACY OF A 10% FIPRONIL “DROP SPOT” 
FORMULATION  (FIPROLEX DROP SPOT®) IN DOGS 

JULIO ISRAEL FERNANDES (ALUNO DE DOUTORADO DO CURSO DE CIÊNCIAS VETERINÁRIAS DA UFRRJ, 
BOLSISTA CNPQ); FABIO  BARBOUR SCOTT (PROFESSOR DPA/IV/UFRRJ); THAIS  RIBEIRO CORREIA (PÓS-
DOUTORANDA DO DPA/IV/UFRRJ - BOLSISTA FAPUR); LAERTE GRISI (PROFESSOR DPA/IV/UFRRJ); 
FRANCISCO  ASSIS RIBEIRO (ALUNO DE GRADUAÇÃO EM  VETERINÁRIA DO IV/UFRRJ, BOLSISTA 
CNPQ/UFRRJ-PIBIC); GUILHERME GOMES VEROCAI (MÉDICO VETERINÁRIO, MESTRE EM CIÊNCIAS 
VETERINÁRIAS PELAS UFRRJ); VANESSA PAULINO DA CRUZ VIEIRA (ALUNA DE MESTRADO 
CPGCV/DPA/IV/UFRRJ, BOLSISTA DO CNPQ); MARIA CLARA SILVA NEGREIROS BOTELHO (MÉDICA 
VETERINÁRIA); LUIS GUSTAVO RODRIGUES PELISSONI (MÉDICO VETERINÁRIO DEPARTAMENTO 
TÉCNICO CEVA SANTE ANIMALE); JORGE COUTO PIMENTEL (MÉDICO VETERINÁRIO DEPARTAMENTO 
TÉCNICO CEVA SANTE ANIMALE) 

O fipronil vem sendo empregado desde o final da década de 80 no controle de ectoparasitos de cães. O presente 
estudo teve como objetivo avaliar a influência do banho antes e pós-tratamento sobre a eficácia pulguicida em cães de 
uma nova formulação contendo 10% de fipronil para uso tópico em cães (FIPROLEX® DROP SPOT -
CEVA/VETBRANDS). O ensaio foi desenvolvido nas dependências do Canil Experimental do Laboratório de 
Quimioterapia Experimental em Parasitologia Veterinária do DPA/IV/UFRRJ. Foram empregados 24 cães adultos, 
Beagle. Os animais foram divididos em grupos de seis cães e foram tratados da seguinte forma: Grupo 1 – Animais 
mantidos sem tratamento; Grupo 2 – Animais tratados com a formulação teste, contendo 10% de fipronil; Grupo 3 – 
Animais banhados no dia 0 e tratados logo após o banho; Grupo 4 – Animais tratados e banhados a cada sete dias pós-
tratamento. O produto foi empregado na dose mínima de 6,7mg/kg tendo, sido aplicado diretamente sob a pele do 
animal ao longo da região da nuca. Foram efetuadas infestações artificiais nos dias +1, +5, +12, +19 e +26 com 100 
pulgas adultas, não alimentadas, Ctenocephalides felis felis. Nos dias +3, +7, +14, +21 e +28  pós-tratamento, efetuou-
se a avaliação do ensaio através da retirada mecânica das pulgas com pente apropriado, “Comb Test”. A eficácia dos 
tratamentos foi superior a 99,4%, para todos os grupos tratados até o dia +21. No dia + 21 dias as eficácias do grupo 
que não recebeu banho foi de 96,3% e do grupo que recebeu apenas um único banho foi 100% e do grupo banhado 
semanalmente 87%. Não ocorreu diferença estatisticamente significativa entre as médias de pulgas para os três grupos 
por até 28 dias após o tratamento. Os regimes de banhos empregados  não influenciaram os níveis de eficácia 
pulguicida por até 28 dias pós-tratamento. 
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Código P-162 
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA MATA-BICHEIRA EM BOVINOS DO PRODUTO CICATRILEX® PRATA AEROSSOL 
 
EFFICACY OF CICATRILEX® PRATA AEROSSOL AGAINST MIÍASES ON CATTLE 

VANESSA PAULINO DA CRUZ VIEIRA (DISCENTE DE MESTRADO DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DE 
CIÊNCIAS VETERINÁRIAS (CPGCV), DO INSTITUTO DE VETERINÁRIA (IV), DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ). BOLSISTA DO CNPQ); LUÍS GUSTAVO RODRIGUES PELOSSINE (MV 
DO DEPARTAMENTO TÉCNICO CEVA SANTE'ANIMALE); JORGE COUTO PIMENTEL (MV DO 
DEPARTAMENTO TÉCNICO CEVA SANTE'ANIMALE); FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO (DISCENTE DE 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA (MV), IV/UFRRJ. BOLSISTA DO CNPQ/PIBIC); GUILHERME 
GOMES VEROCAI  (MÉDICO VETERINÁRIO AUTÔNOMO ); JULIO ISRAEL FERNANDES (DISCENTE DE 
DOUTORADO DO CPGCV, IV/UFRRJ. BOLSISTA DO CNPQ); KAMILA  COAN SARNAGLIA (DISCENTE DE 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA (MV), IV/UFRRJ.); FABIO BARBOUR SCOTT (PROFESSOR 
ADJUNTO DO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA ANIMAL, IV/UFRRJ) 

As miíases causadas por larvas de Cochliomyia hominivorax desencadeiam decréscimo na produção animal, 
depreciação do couro e mortalidade, resultando em perdas anuais, no Brasil, estimadas em U$150 milhões. O presente 
estudo teve como finalidade avaliar a eficácia como mata-bicheira do produto CICATRILEX® PRATA AEROSSOL, 
frente a infestações de larvas de primeiro, segundo e terceiro estágio de C. hominivorax quando empregado em 
bovinos. O ensaio foi realizado nas dependências do laboratório de quimioterapia experimental em parasitologia 
veterinária e da Estação para Pesquisas Parasitológicas W. O. Neitz do Departamento de Parasitologia Animal do 
Instituto de Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Foram utilizados 10 bovinos, divididos em dois 
grupos (Tratado e Controle) com cinco bovinos cada. Os animais foram submetidos a sedação e anestesia local e 
realizado as feridas experimentais. Após a constatação da insfestação no grupo tratado foi aplicado o produto 
CICATRILEX® PRATA AEROSSOL, com formulação contendo 0,5% de Cipermetrina, 1% de Azametifós e 0,1% de 
Sulfadiazina de Prata para 100 ml de veiculo, aplicado topicamente, através de jatos de aerossóis manualmente em 
toda a superfície da ferida e ao redor dela de forma a cobri-la por inteiro. Nos resultados o grupo controle foi observado 
a presença dos três estágios larvais ao longo dos três dias de avaliação. No grupo tratado foi observado que 24 horas 
após o tratamento, não foram encontradas larvas vivas de nenhum estagio de C. hominivorax, este resultado também 
foi observado no período de 48 e 72 horas após o tratamento. Após 12 dias os animais foram novamente avaliadas 
onde as feridas apresentavam-se totalmente cicatrizadas e não ocorrendo a reinfestação. Sendo assim, o produto 
demonstrou 100% de eficácia com relação ao efeito repelente e cicatrizante. 

Código P-163 
CONTROLE DE ANOCENTOR NITENS (NEUMANN, 1897) (ACARI: IXODIDAE) EM EQÜINOS 

CONTROL OF ANOCENTOR NITENS (NEUMANN, 1897) (ACARI: IXODIDAE) ON EQUINES 

ANA CRISTINA PASSOS DE PAIVA BELLO (ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG); ARILDO PINTO DA CUNHA 
(ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG); ROMÁRIO  CERQUEIRA LEITE (ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG); 
PAULO ROBERTO OLIVEIRA (ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG); ANTÔNIO CÂNDIDO  CERQUEIRA LEITE 
RIBEIRO (EMBRAPA CNPGL); LUISA NOGUEIRA DOMINGUES (ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG); 
EDUARDO BASTIANETTO (ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG); RICARDO CANESSO D´ALLA ROSA 
(ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG); CAROLINA MARIA VIANA DE FREITAS (UNIVERSIDADE PRESIDENTE 
ANTÔNIO CARLOS) 

Avaliou-se uma estratégia de controle de Anocentor nitens em eqüinos, baseada em banhos com carrapaticidas e 
aplicação de pasta carrapaticida nos pavilhões auriculares e divertículos nasais. O estudo foi realizado de outubro de 
2003 a março de 2008 e as avaliações foram divididas nas seguintes Fases: Fase 1 – out/03 a mar/04 e Fases 2, 3, 4 e 
5, respectivamente, correspondentes aos mesmos períodos subseqüentes até mar/08. Utilizaram-se escores de 0 a 3 
para classificar os níveis de infestação no pavilhão auricular e divertículo nasal. As observações da Fase 1 referiam-se 
ao período controle. A partir de abr/04 a mar/06 implantou-se um esquema de banhos carrapaticidas realizados a cada 
sete dias e divididos em dois módulos: o primeiro com início em abril e o segundo com início em julho, módulos 
programados para seis banhos cada, utilizando-se a base química piretróide - cipermetrina na concentração de 0,015%, 
além de tratamentos tópicos mensais nos pavilhões auriculares com um produto carrapaticida em pó. A partir de abril/06 
a março/08 foi realizado o mesmo esquema de banhos do período anterior e acrescentou-se a aplicação, a cada dois 
meses, de uma pasta carrapaticida aplicada nos pavilhões auriculares e divertículos nasais. Nas Fases 2 e 3 não houve 
redução da carga parasitária de A. nitens em relação a Fase 1. Enquanto que nas Fases 4 e 5, foram registradas 
reduções significativas em relação ao período controle e também em comparação com as avaliações das Fases 2 e 3, 
caracterizando a eficácia dos tratamentos com a pasta carrapaticida. Os resultados demonstram que as populações de 
A. nitens presentes nos divertículos nasais são importantes na manutenção das infestações nos eqüinos, sendo 
indispensáveis ações de controle contra os carrapatos que parasitam esta estrutura anatômica. 
Palavras chave: Eqüinos, Anocentor nitens, divertículo nasal, pavilhão auricular controle, pasta carrapaticida. 
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Código P-164 
RELATO DE CASO: REGRESSÃO DE LESÕES PROVOCADAS POR ORNITHONYSSUS BURSA (BERLESE, 1888) 
(GAMASIDA: MACRONYSSISDAE) APÓS TRATAMENTO COM FIPRONIL, EM GALINHAS DOMÉSTICAS. 
 
REGRESSION OF LESIONS CAUSED BY ORNITHONYSSUS BURSA (BERLESE, 1888) (GAMASIDA: 
MACRONYSSISDAE) AFTER TREATMENT WITH FIPRONIL IN DOMESTIC CHICKEN. 

KATHERINA COUMENDOUROS (PROFESSOR/DPA/IV/UFRRJ); FABIO BARBOUR SCOTT 
(PROFESSOR/DPA/IV/UFRRJ); LAERTE GRISI (PROFESSOR/DPA/IV/UFRRJ); THAIS RIBEIRO CORREIA (PÓS-
DOUTORANDA/DPA/IV/UFRRJ) 

O ácaro hematófago Ornithonyssus bursa pertencente à família Macronyssidae. Ocorre em aves das regiões tropicais e 
subtropicais. Parasitam primariamente galinhas, mas são encontradas em muitas aves domésticas e silvestres. Atacam 
o homem ocasionalmente quando as aves estão ausentes. Em aves comerciais o tratamento contra ácaros 
hematófagos normalmente é feito por acaricidas em pó ou suspensões aquosas aspergidas sobre as penas.  O ácaro 
Ornithonyssus sylviarum foi controlado por muitos pesquisadores com produtos a base de piretróides, amitraz, malation, 
carbaril. Ácaros das famílias Dermanyssidae e Macronyssidae tiveram sua susceptibilidade avaliada para uma grande 
variedade de extratos e essências de plantas. O controle biológico também foi efetuado com Bacillus turigiensis. A 
ivermectina foi testada para Dermanyssus gallinae através de inoculação intra-abdominal em galinhas infestadas, porém 
as concentrações eficazes se mostraram inviável para aplicação, pois causaram grande toxicidade. O fipronil, pertence 
ao grupamento dos fenilpirazoles, foi avaliado em mais de 250 insetos de interesse agrícola e também é usado para 
controlar insetos e ácaros de animais domésticos. O objetivo desse trabalho foi investigar a susceptibilidade de O. bursa 
ao inseticida fipronil. As aves tratadas encontravam-se em um galinheiro rústico, de chão batido, cercada por alambrado 
e com ninhos de metal. O plantel total contava com um galo, três galinhas e um frango. Ao exame se observou milhares 
de ácaros, visíveis a vista desarmada e extremamente móveis. Todas as aves apresentavam lesões características de 
dermatite por ácaros, localizadas principalmente ao redor da cloaca e do olho. Foram observados ausência de postura, 
perda de plumagem, prurido intenso e em uma ave observou-se edema e hipertrofia peri-ocular. O tratamento 
experimental consistiu da aplicação tópica de 0,67 ml de fipronil a 10%. Dez dias pós-tratamento as lesões regrediram e 
não foram encontrados ácaros nos ninhos e nem nas aves. 
 
 
Código P-165 
EFICÁCIA SARNICIDA EM CÃES, PARA SARCOPTES SCABIES (VAR. CANIS),  DE UMA FORMULAÇÃO “DROP 
SPOT” CONTENDO 10% DE FIPRONIL (FIPROLEX® DROP SPOT) 
 
MITICIDAL EFFICACY OF A 10% FIPRONIL “DROP SPOT” FORMULATION  (FIPROLEX DROP SPOT®) AGAINST 
OTODECTES CYNOTIS IN DOGS 

JULIO ISRAEL FERNANDES (ALUNO DE DOUTORADO DO CURSO DE CIÊNCIAS VETERINÁRIAS DA UFRRJ, 
BOLSISTA CNPQ); KATHERINA COUMENDOUROS (PROFESSOR DPA/IV/UFRRJ); THAIS  RIBEIRO CORREIA 
(PÓS-DOUTORANDA DO DPA/IV/UFRRJ - BOLSISTA FAPUR); LAERTE GRISI (PROFESSOR DPA/IV/UFRRJ); 
FRANCISCO ASSIS RIBEIRO (ALUNO DE GRADUAÇÃO EM  VETERINÁRIA DO IV/UFRRJ, BOLSISTA 
CNPQ/UFRRJ-PIBIC); RAQUEL  MOREIRA PIRES DOS SANTOS MELO (ALUNO DE DOUTORADO DO CURSO 
DE CIÊNCIAS VETERINÁRIAS DA UFRRJ, BOLSISTA CNPQ); VANESSA PAULINO DA CRUZ VIEIRA (ALUNA 
DE MESTRADO CPGCV/DPA/IV/UFRRJ, BOLSISTA DO CNPQ); MARIA CLARA SILVA NEGREIROS BOTELHO 
(MÉDICA VETERINÁRIA); LUIS GUSTAVO RODRIGUES PELISSONI (MÉDICO VETERINÁRIO DEPARTAMENTO 
TÉCNICO CEVA SANTE ANIMALE); JORGE COUTO PIMENTEL (MÉDICO VETERINÁRIO DEPARTAMENTO 
TÉCNICO CEVA SANTE ANIMALE) 

O fipronil vem sendo empregado desde o final da década de 80 no controle de ectoparasitos de cães. O presente 
estudo teve como objetivo avaliar a eficácia para sarna otodécica causada pelo ácaro Otodectes cynotis  em cães,  de 
uma nova formulação contendo 10% de fipronil para uso tópico em cães (FIPROLEX® DROP SPOT - CEVA 
/VETBRANDS). O ensaio foi desenvolvido nas dependências de uma residência localizada no município do Rio de 
Janeiro. Foram empregados 12 cães adultos sem raça definida. Os animais foram divididos em grupos de seis cães e 
foram tratados da seguinte forma: Grupo 1 – Animais mantidos sem tratamento; Grupo 2 – Animais tratados com a 
formulação em teste, contendo 10% de fipronil. O  produto foi empregado na dose mínima de 6,7mg/kg, tendo o sido 
aplicado duas gotas do produto dentro de cada conduto auditivo externo e o restante diretamente sob a pele do animal 
ao longo da região da nuca, no dia 0 . Foram efetuadas avaliações, através de otoscopia, nos dias -1, +7, +14, +21, +28 
e +35 e +42 para verificação da presença de ácaros vivos. Nos mesmos dias concomitantemente foram avaliados 
clinicamente usando-se escores para avaliar presença ou não de sinais clínicos sugestivos de otite como hiperemia, 
secreção. Todos animais estavam positivos para a presença do ácaro e para presença de lesões no antes do 
tratamento. Após o tratamento todos animais do grupo tratado apresentaram-se ausentes de ácaros no exame 
otoscópico ao longo de todos os 42 dias de experimentação. As lesões começaram a apresentar melhora clínica após o 
sétimo dia do primeiro tratamento. Resoluções totais foram observadas após 21 dias do primeiro tratamento. O 
FIPROLEX® DROP SPOT, mostrou-se eficaz no tratamento da sarna otodécica em cães. 

 

 

 
 



266 

 

Código P-166 
EFICÁCIA DO CONCENTRADO EMULSIONADO CONTENDO 15% DE CIPERMETRINA, 25% DE CLORPIRIFÓS E 
1% DE BUTÓXIDO DE PIPERONILA (CCB PUL) NO CONTROLE DO CARRAPATO BOOPHILUS MICROPLUS EM 
BOVINOS NATURALMENTE INFESTADOS. 
 
EFFICACY OF NA EMULSIONABLE CONCENTRATE FORMULATION (CCB PUL) CONTAING 15% OF 
CYPERMEHRIN, 25% OF CHLORPYRIFOS AND 1% OF PBO AGANIST  BOOPHILUS MICROPLUS ON CATLE  
NATURALLY INFESTED. 

FABIO R. BRAGA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); JACKSON V. ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE VIÇOSA); ROGÉRIO O. CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); JULIANA M. ARAUJO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ANDRÉ R.  SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); 
ALEXANDRE O. TAVELA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ARTUR K.  CAMPOS (UNIVIÇOSA); CAMILA 
D.F ALVES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); LUIZA N.  FRASSY (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
VIÇOSA); PAULO R. DOS SANTOS COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA) 

O carrapato bovino Boophilus microplus causa sérios transtornos à pecuária brasileira. O seu controle se torna difícil 
quando situações epidemiológicas favorecem a sua proliferação. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia 
carrapaticida da formulação experimental CCB PUL , em condições de campo, em bovinos naturalmente infestados.  
Para isso, foram empregados 20 bovinos divididos em dois grupos, de 10 animais cada. O grupo I (controle) 
permaneceu sem tratamento e o grupo II foi pulverizado no sentido contrário da pelagem, com quatro litros de solução 
de CCB PUL diluído previamente em água, na proporção de 1ml/1000ml, correspondendo a uma concentração final da 
calda de 0,015% de cipermetrina, 0,027% de clorpiriós e 0,001% de PBO. Após o tratamento, os animais foram 
mantidos em pastagens separadas. Nos dias +7, +14, +21 e +28, após tratamento, efetuaram-se contagens de 
teleóginas (maior ou igual a 4 mm),sempre pelo mesmo avaliador, pelo período da manhã. O teste efetuado que foi o de 
campo complementa o de estábulo, sendo que a Portaria de número 48 de 12 de setembro de 1997 do MAPA, que 
regulamenta os testes necessários para dar suporte de registro de um carrapaticida junto a este órgão exige a 
realização de ambos os ensaios. Os níveis de eficácia observados pós-tratamento foram de 97,5% para o 7º dia; 
95,07% para o 14º dia; 98,17% para o 21º dia e 74,83% para o 28º dia.   As médias dos grupos controle e tratado 
diferiram significativamente em todas as observações realizadas após o tratamento. Diante destes resultados, a 
formulação testada mostrou níveis eficácia carrapaticida superiores a 95%, por até 21 dias após o início da 
experimentação. A portaria 48 estabelece que para as provas carrapaticidas de campo os  os níveis de eficácia deverão 
ser no mínimo de 95% para os dias +7 e +14, pos-tratamento, portanto dentro do estabelecido, o produto mostrou-se 
eficaz no controle do carrapato  B. microplus em bovinos.   
 
Código P-167 
EFICÁCIA DE UMA FORMULAÇÃO PARA PULVERIZAÇÃO CONTENDO CIPERMETRINA A 15%, CLORPIRIFÓS A 
25% E BUTÓXIDO DE PIPERONILA A 1% (CCB PUL, JOFADEL) NO CONTROLE DE BOOPHILUS MICROPLUS EM 
BOVINOS  
 
EFFICACY OF SPRAYING FORMULATION WITH 15% CYPERMETHRIN, 25% CHLORPYRIPHOS AND 1% 
PIPERONYL BUTOXIDE (JOFADEL) IN THE CONTROL OF BOOPHILUS MICROPLUS IN CATLE  

THIAGO LUIZ PEREIRA MARQUES (RESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA ANIMAL /DPA DO 
INSTITUTO DE VETERINÁRIA/IV DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE 
JANEIRO/UFRRJ.BOLSISTA FAPUR); VANESSA PAULINO DA CRUZ VIEIRA (DISCENTE DE MESTRADO DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS/CPGCV/IV/UFRRJ); SUELEN DA SILVA SOARES 
FRANCISCO (DISCENTE DE GRADUAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 
AGRICOLAS/UFRRJ); LUCIANA DE LIMA BEZERRA (DISCENTE DE GRADUAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA 
VETERINÁRIA (MV)/UFRRJ); GABRIELA DE AZANBUJA GARCIA (DISCENTE DE GRADUAÇÃO/MV/UFRRJ); 
PEDRO VIANNA TAVARES (DISCENTE DE GRADUAÇÃO/MV/UFRRJ); FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 
(DISCENTE DE GRADUAÇÃO/MV/UFRRJ); FÁBIO BARBOUR SCOTT (PROFESSOR ADJUNTO/DPA/IV/UFRRJ) 

O carrapato Boophilus microplus é a espécie de maior distribuição geográfica e importância econômica para os países 
produtores de carne em áreas tropicais e sub-tropicais do planeta. O controle químico ainda é a forma mais eficaz de 
combate deste ectoparasita, principalmente através da aplicação de carrapaticida. Para o tratamento e controle deste 
ectoparasito existe uma série de produtos químicos que apresentam eficácia comprovada, entre eles os 
organofosforados, as amidinas, os piretróides, o fipronil e as lactonas macrocíclicas. O objetivo deste estudo foi avaliar a 
eficácia de uma formulação experimental CCB PUL, no controle do carrapato Boophilus microplus, através de ensaio de 
estábulo. Foram selecionados, 12 bovinos machos mantidos em baias individuais e infestados com 2500 larvas de B. 
microplus, em dias alternados do dia -23 ao dia -1 antes do tratamento e divididos em dois grupos de acordo com média 
da contagem de teleóginas desprendidas nos dias -3, -2 e -1. O grupo I (controle) permaneceu sem tratamento e o 
grupo II foi pulverizado com quatro litros por animal de CCB PUL diluído em água na proporção de 1ml/1000ml. Todas 
as teleóginas desprendidas dos animais do dia -3 ao +23 do ensaio foram coletadas de cada baia e quantificadas. As 
eficácias diárias foram calculadas utilizando a fórmula: [(média de teleóginas do grupo controle - média de teleóginas do 
grupo tratado) /média de teleóginas do grupo controle] x 100. A média das eficácias dos 23 dias após o tratamento foi 
de 96,84%. As médias de queda de teleóginas dos grupos controle e tratados diferiram significativamente em todas as 
observações pós-tratamento (P≤0,05%). A eficácia da formulação CCB PUL foi eficaz como carrapaticida para B. 
microplus, quando empregada em bovinos, por pulverização. 
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Código P-168 
AÇÃO REPELENTE DO ÓLEO DE NIM (AZADIRACHTA INDICA) EM HAEMATOBIA IRRITANS (DIPTERA: 
MUSCIDAE) DE BOVINOS DO ASSENTAMENTO RURAL ELDORADO DO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA, RJ  
 
REPELLENT ACTION OF THE NIM OIL (AZADIRACHTA INDICA) IN HAEMATOBIA IRRITANS (DIPTERA: 
USCIDAE) IN BOVINES OF AN AGRICULTURAL NESTING ELDORADO IN SEROPÉDICA CITY, RJ 

RENATA KAZUKO SAKAI (DISCENTE DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS – 
UFRRJ – BOLSISTA CAPES); MARIA CLARA DA SILVA NEGREIROS BOTELHO (MÉDICA VETERINÁRIA); 
MARCUS SANDES  PIRES (DISCENTE DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS – 
UFRRJ – BOLSISTA CAPES); JOICE APARECIDA REZENDE VILELA (DISCENTE DO CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS – UFRRJ – BOLSISTA CAPES); WANDERLEY MASCARENHA 
PASSOS (TÉCNICO E QUÍMICO – IV/ UFRRJ); ARGEMIRO  SANAVRIA (PROFESSOR ASSOCIADO – 
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE PÚBLICA- IV/ UFRRJ) 

A mosca-dos-chifres (Haematobia irritans) é um inseto pequeno, hematófago que, na sua fase adulta, abandona o seu 
hospedeiro, momentaneamente, para fazer a oviposição, embaixo da borda da massa fecal de bovinos. Ambos os 
sexos sugam o sangue com picadas dolorosas e freqüentes. O objetivo deste trabalho foi avaliar a ação repelente do 
óleo de Nim a 20%, administrado via ''pour-on”, em bovinos infestados naturalmente com H. irritans localizados no 
assentamento rural Eldorado no município de Seropédica-RJ. Foram separados aleatoriamente, 20 bovinos, de raça 
mestiça, alocados em dois grupos para a aplicação via “pour-on” do óleo essencial de Nim (Azadirachta indica) na 
concentração de 20%, sendo um grupo de animais com aplicação de 10 ml/100 kg e o outro com 15ml/100 kg de peso 
vivo. O número de moscas sobre os animais foi registrado visualmente antes do tratamento e em intervalos semanais, 
sendo contabilizado as médias mensais de infestação de moscas por animal. O óleo de Nim a 20% foi administrado via 
“pour-on” nos animais, em intervalos de 21 dias nos meses de dezembro de 2006 a julho de 2007. A médias mensais 
(dezembro a julho) de infestação por moscas encontradas sobre os animais no grupo I foram, respectivamente, 12,13; 
5,73; 7,35; 9,63; 12,28; 4,6, 10,4; 12,2 e 13 e no grupo II, 12,8; 11,3; 7,8; 2,4; 3; 3,25; 2,6, 8,6 e 9,5. A avaliação do 
tratamento foi realizada através do teste não paramétrico de Mann-Whitney. Houve diferença estatística significativa (p 
&#8804; 0,05) nas contagens de moscas nos grupos tratados com Nim a 20% nos meses de fevereiro, março e maio de 
2007 demonstrando que o grupo de animais que recebeu o óleo de Nim na dose de 15ml/100kg obteve redução do grau 
de infestação por mosca-dos-chifres.  
Portanto, esta dose evidenciou um maior potencial repelente no combate desta ectoparasitose. 
 
 
Código P-169 
EFICÁCIA COMPARATIVA DE PROMERIS® DUO (METAFLUMIZONA + AMITRAZ “SPOT-ON”) CONTRA 
FORMULAÇÕES “SPOT-ON” DE FIPRONIL + METOPRENO, IMIDACLOPRID + MOXIDECTINA E IMIDACLOPRID + 
PERMETRINA EM CÃES ARTIFICIALMENTE INFESTADOS COM PULGAS (CTENOCEPHALIDES FELIS) 
 
COMPARATIVE EFFICACY OF PROMERIS® DUO (METAFLUMIZONE + AMITRAZ “SPOT-ON”) VERSUS 
FIPRONIL + METHOPRENE, IMIDACLOPRID + MOXIDECTIN AND IMIDACLOPRID + PERMETHRIN “SPOT-ON” 
FORMULATIONS IN DOGS ARTIFICIALLY INFESTED WITH FLEAS (CTENOCEPHALIDES  

KATHERINA COUMENDOUROS (PROFESSOR DPA/IV/UFRRJ); FABIO BARBOUR SCOTT (PROFESSOR 
DPA/IV/UFRRJ); JÚLIO ISRAEL FERNANDES (ALUNO DE DOUTORADO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS DO 
DPA/IV/UFRRJ, BOLSISTA DO CNPQ); THAIS RIBEIRO CORREIA (PÓS-DOUTORANDO DPA/IV/UFRRJ); LUIS 
FERNANDO VETTORATO (MÉDICO VETERINÁRIO DEPARTAMENTO TÉCNICO FORT DODGE); FABIANO 
ORSI DA SILVA (MÉDICO VETERINÁRIO DEPARTAMENTO TÉCNICO FORT DODGE); RAQUEL MOREIRA 
PIRES DOS SANTOS MELO (ALUNA DE DOUTORADO CPGCV/DPA/IV/UFRRJ, BOLSISTA DO CNPQ) 

In this study a total of twenty five Beagles artificially infested with fleas were treated with ProMeris® Duo (Metaflumizone 
+ Amitraz “spot-on”) and three of the main anti-flea products currently in the Brazilian market. Dogs were ranked by 
decreasing order of fleas’ count and then allocated into 5 groups by the zig-zag method. Animals were randomly 
assigned to one of the following: Group 1 - untreated control; Group 2 - ProMeris® Duo; Group 3 - Imidacloprid + 
Permethrin; Group 4 - Imidacloprid + Moxidectin and Group 5 - Fipronil + Methoprene. Dogs were infested with 100 adult 
fleas on days -1, +5, +12, +19, +33, +40, +47 and +54. 48 hours after each infestation dogs were combed and fleas were 
removed and counted. Treatments were performed on Day 0, as per label indications. Results show that efficacy levels 
were statistically different (p<0.05) when treated groups were compared to control group in all time points after treatment. 
When treated groups were compared among each other, no statistical differences were observed until day 21 (p>0.05). 
After day 21, statistical differences were observed between Group 2 and the 3 other groups, which had a significant 
efficacy drop, to lower than 90.0% (p<0.05). On day + 42, Group 2 showed 95.34% efficacy while the 3 other groups 
presented efficacies lower than 80% (62.0% - Group 3; 72.5% - Group 4; 67.4% - Group 5). Group 2 presented an 
efficacy of 96.0% on day +49, and of 78.3% on Day +56, when trial was finished. Throughout the whole study, the mean 
number of fleas recovered from the untreated group was of 87.4 fleas. These results showed a superior flea efficacy of 
ProMeris® Duo when compared to the other products currently available in the Brazilian market. 
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Código P-170 
EFICÁCIA EM BOVINOS DA FORMULAÇÃO CCB PUL (JOFADEL), CONCENTRADO EMULSIONÁVEL  
CONTENDO CIPERMETRINA A 15%, CLORPIRIFÓS A 25% E  PBO A 1%, NO CONTROLE DE LARVAS DE BERNE 
(DERMATOBIA HOMINIS). 
 
EFFICACY ON CATTLE OF AN EMULSIFIABLE CONCENTRATE FORMULATION  CCB PUL (JOFADEL), 
CONTAINING 15% CYPERMETHRIN, 25% CHLORPYRIFOS AND 1% PBO, IN THE CONTROL OF THE BOTFLY 
(DERMATOBIA HOMINIS). 

VANESSA PAULINO DA CRUZ VIEIRA (DISCENTE DE MESTRADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS VETERINÁRIAS, INSTITUTO DE VETERINÁRIA (IV), UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE 
JANEIRO (UFRRJ). BOLSISTA CNPQ); FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO (DISCENTE DE GRADUAÇÃO EM 
MEDICINA VETERINÁRIA, IV/UFRRJ. BOLSISTA CNPQ/PIBIC); MARIA CLARA DA SILVA NEGREIROS 
BOTELHO (MÉDICO VETERINÁRIO AUTÔNOMO); PEDRO IVAN FAZIO JUNIOR (DISCENTE DO CURSO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO (UFES)); PEDRO VIANNA 
TAVARES (DISCENTE DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, IV/UFRRJ. BOSISTA CNPQ/PIBIC); 
RAQUEL MOREIRA PIRES DOS SANTOS MELO (DISCENTE DE DOUTORADO DO CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS, IV/UFRRJ. BOSISTA CAPES); LUCIANA DE LIMA BEZERRA 
(DISCENTE DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, IV/UFRRJ. BOLSISTA DE EXTENSÃO, BIEXT); 
FABIO  BARBOUR SCOTT (PROFESSOR ADJUNTO DO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA ANIMAL, 
IV/UFRRJ) 

Dermatobia hominis (Linnaeus Jr., 1781) (Diptera: Cuterebridae) é um díptero cujas larvas são parasitos obrigatórios, 
tendo os bovinos como principais hospedeiros, podendo também parasitar o homem e outros animais domésticos como 
caninos, suínos, caprinos, ovinos, felinos e raramente eqüinos. É conhecida popularmente como mosca do berne. É 
uma das principais causadoras de miíase primária em vertebrados, sendo uma das principais pragas da pecuária 
nacional, causando prejuízos à industria coureira, laticínios e frigoríficos. O presente estudo teve como objetivo avaliar a 
eficácia bernicida do concentrado emulsionável na formulação CCB PUL do Laboratório Jofadel Produtos Veterinários, 
contendo 15% de cipermetrina, 25% de clorpirifós e 1% de butóxido de piperonila (PBO), no controle da Dermatobia 
hominis, em condições de campo. Para isso foram empregados 20 bovinos divididos em dois grupos de dez animais: No 
grupo 1, cada animal foi pulverizado no sentido contrário da pelagem, da parte superior para a parte inferior do corpo, 
com quatro litros da formulação em teste, diluída previamente na proporção de 1 ml /1000ml de água.O grupo 2 foi 
mantido como controle, sem tratamento. Ato contínuo, os dois grupos foram mantidos em pastagens separadas. Nos 
dias +7, +14, +21 e +28 pós-tratamento, efetuou-se contagens de larvas vivas em todo o animal, sempre pelo mesmo 
avaliador, pelo período da manhã. Os níveis de eficácia observados após o tratamento foram de 96,39% para o 7º dia; 
95,29% para o 14º dia; 74,17% para o 21º dia e 60,76% para o 28º dia. As médias dos grupos controle e tratado 
diferiram significativamente em todas as observações pós-tratamento. Diante desses resultados, pode-se concluir que a 
formulação testada foi eficaz como bernicida para D. hominis, apresentando níveis de eficácia superiores a 95% por até 
quatorze dias após o início da experimentação.  
 
Código P-171 
RELATO DE CASO: MIÍASE PRIMÁRIA CAUSADA POR DERMATOBIA HOMINIS EM CAVIDADE ORAL DE CÃO. 

FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO (DISCENTE DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA (MV), INSTITUTO 
DE VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (IV/UFRRJ). BOLSISTA CNPQ/PIBIC ); 
JULIO ISRAEL FERNANDES (DISCENTE DE DOUTORADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
VETERINÁRIAS (CPGCV), IV/UFRRJ. BOLSISTA CNPQ.); VANESSA PAULINO DA CRUZ VIEIRA (DISCENTE 
DO MESTRADO DO CPGCV, IV/UFRRJ. BOLSISTA CNPQ.); RAQUEL MOREIRA PIRES DOS SANTOS MELO 
(DISCENTE DE DOUTORADO O CPGCV, IV/UFRRJ. BOLSISTA CAPES.); THAÍS RIBEIRO CORREIA (PÓS-
DOUTORANDA DO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA ANIMAL (DPA), IV/UFRRJ. BOLSISTA FAPUR); 
MARIA CLARA DA SILVA NEGREIROS BOTELHO (MÉDICA VETERINÁRIA AUTÔNOMA); FABIO BARBOUR 
SCOTT (PROFESSOR ADJUNTO DO DPA, IV/UFRRJ) 

Dermatobia hominis (Linnaeus Jr., 1781) (Diptera: Cuterebridae) parasito encontrado nos trópicos da América do Sul e 
Central, é um díptero cujas larvas são parasitos obrigatórios, tendo os bovinos como principais hospedeiros, odendo 
também parasitar o homem e outros animais domésticos, tais como: caninos, suínos, caprinos, ovinos, felinos e 
raramente eqüinos. Suas larvas desenvolvem-se no tecido cutâneo do hospedeiro, determinando uma miíase, 
conhecida no Brasil como ''berne”. O objetivo do presente trabalho foi relatar a presença de uma larva de terceiro 
estádio de D. hominis na cavidade oral de um canino doméstico, sem raça definida, com aproximadamente cinco meses 
de idade, oriundo do centro de controle de zoonoses do município de Resende, região Sul Fluminense do Estado do Rio 
de Janeiro. O animal permaneceu em observação por um período de 15 dias, sendo avaliado diariamente através da 
mensuração dos principais parâmetros clínicos, bem como a ingestão de água e comida, o que foi considerado dentro 
da normalidade. Após o período de observação, durante a necropsia do animal, foi visualizado a presença de uma 
úlcera com aproximadamente 7mm de diâmetro no lábio superior esquerdo, dentro da cavidade oral do mesmo animal. 
Ao proceder o exame físico, foi constatado após compressão dígito-digital, uma larva de D. hominis. Não foram 
encontrados relatos na literatura da ocorrência do parasito no local citado. Apesar do desenvolvimento do parasito e da 
ulceração causado pelo mesmo, o animal não demonstrava qualquer sintomatologia.  
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Código P-172 
MORFOLOGIA INTERNA E HISTOLOGIA DE CTENOCEPHALIDES FELIS FELIS (SIPHONAPTERA, PULICIDAE): 
DADOS PRELIMINARES 
 
INTERNAL MORPHOLOGY AND HISTOLOGY OF CTENOCEPHALIDES FELIS FELIS (SIPHONAPTERA, 
PULICIDAE): PRELIMINARY DATA 

THAÍS RIBEIRO CORREIA (PÓS-DOUTORANDA/DPA/IV/UFRRJ, BOLSISTA FAPUR); RAQUEL MOREIRA 
PIRES DOS SANTOS MELO (DOUTORANDA/CPGCV/DPA/IV/UFRRJ, BOLSISTA CAPES); VANESSA PAULINO 
DA CRUZ-VIEIRA (MESTRANDA/CPGCV/DPA/IV/UFRRJ, BOLSISTA CNPQ); FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA 
(ALUNO DE GRADUAÇÃO DE MED. VETERINÁRIA/IV/UFRRJ, BOLSISTA PIBIC/CNPQ); JULIO ISRAEL 
FERNANDES (DOUTORANDO/CPGCV/DPA/IV/UFRRJ, BOLSISTA CNPQ); KATHERINA COUMENDOUROS 
(PROF./DPA/IV/UFRRJ); FABIO BARBOUR SCOTT (PROF./DPA/IV/UFRRJ); ARMANDO SALES 
(PROFESSOR/DBA/IB/UFRRJ) 

Membros da Ordem Siphonaptera, as pulgas são importantes ectoparasitos encontrados em aves e mamíferos. Estão 
relacionadas à transmissão de inúmeras doenças para os animais, inclusive o homem. Inúmeros estudos sobre biologia 
e controle de pulgas já foram realizados em diferentes regiões do Mundo. Em relação a sua morfologia interna poucos 
estudos foram realizados. O objetivo deste trabalho foi de descrever as estruturas e tecidos que podem ser observadas 
tanto em microscópio estereoscópico e óptico, e em cortes histológicos de Ctenocephalides felis felis. 
As pulgas utilizadas foram de uma colônia mantida em laboratório na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
As pulgas foram mantidas em temperatura de 0ºC por um período de cinco minutos. Em uma lâmina de microscopia foi 
instilada uma gota de glicerina. Com auxílio de um estilete, na extremidade posterior da pulga foi realizada uma incisão 
abaixo do sensilium, exercendo-se uma pressão no corpo da pulga de forma que todo o conteúdo interno fosse 
expelido. O material foi observado em microscópios esterioscópico e óptico. Para realização dos cortes histológicos, o 
material foi previamente fixado e preparado. Foram efetuados cortes parassagitais com cinco micrômetros de espessura 
e corados pela técnica de hematoxilina e eosina. Em microscópio esterioscópico foram observadas as seguintes 
estruturas após a dissecção das pulgas: esôfago, proventrículo, intestino médio, intestino posterior, túbulos de Malpighi, 
genitália masculina, genitália feminina, reto e rede traqueal. Em microscópio óptico, foi observado um total de seis 
glândulas retais. Nas fêmeas foram observados oito ovaríolos, ovos e espermateca, e nos machos dois testículos. Nos 
cortes foram observadas as seguintes estruturas: oócitos e ovos em desenvolvimento, vagina, além da espermateca 
repleta de espermatozóides nas fêmeas, corpo gorduroso, glândulas salivares, vilosidades intestinais e na parede do 
proventrículo os ganchos voltados posteriormente.Agradecimento: FAPUR, CNPq e CAPES 
 
 
Código P-173  
EFEITO DA ADUBAÇÃO COM URÉIA EM PASTAGEM, SOBRE RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS 
(ACARI: IXODIDAE) 

EFFECT OF THE UREA FERTILIZATION IN PASTURE ON RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS (ACARI: 
IXODIDAE) 

ARILDO PINTO DA CUNHA (ESCOLA DE VETERINÁRIA/UFMG); ANA CRISTINA PASSOS DE PAIVA DE BELLO 
(ESCOLA DE VETERINÁRIA/UFMG); ROMÁRIO CERQUEIRA LEITE (ESCOLA DE VETERINÁRIA/UFMG); PAULO 
ROBERTO OLIVEIRA (ESCOLA DE VETERINÁRIA/UFMG); JOÃO RICARDO MARTINS (INSTITUTO DE 
PESQUISA VETERINÁRIA DESIDÉRIO FINAMOR); ANTÔNIO CÂNDIDO CERQUEIRA LEITE RIBEIRO (EMBRAPA 
CNPGL); LUÍSA NOGUEIRA DOMINGUES (ESCOLA DE VETERINÁRIA/UFMG); EDUARDO BASTIANETTO 
(ESCOLA DE VETERINÁRIA/UFMG); RICARDO CANESSO D`ALLA ROSA (ESCOLA DE VETERINÁRIA/UFMG); 
REBECA PASSOS BISPOS WANDERLEY (ESCOLA DE VETERINÁRIA/UFMG); CAROLINA MARIA VIANA DE 
FREITAS (UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS) 

Objetivou-se verificar o efeito da adubação com uréia em pastagem sobre a população de Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus em vida livre. Foram feitos dois grupos de observação, um grupo controle e um grupo tratado com uréia, cada 
grupo composto por 10 canteiros de capim Mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça). No dia zero foram colocadas 
12 teleóginas em cada canteiro e realizou-se adubação com uréia na dosagem de 60g nos canteiros do grupo tratado. 
No 27o dia foi realizado o corte do capim nos canteiros de 1 a 5 de ambos os grupos, tornando-se a adubar os canteiros 
de 1 a 5 no grupo tratado. No 40o dia foi colocada uma flanela branca de 1,60 x 1,00m sobre cada canteiro para verificar 
a presença de larvas. Por meio das contagens de larvas, observaram-se 85,97% (P<0,0001) menos larvas no grupo 
tratado em relação ao grupo controle.  
Palavras – Chave: Rhipicephalus (Boophilus) microplus, controle, adubação de pastagens, uréia. 
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Código P-174  
ATIVIDADE DO EXTRATO DE NIM SOBRE O DESENVOLVIMENTO EMBRIONÏ¿½RIO DE CTENOCEPHALIDES 
FELIS FELIS (BOUCHÏ¿½, 1835)(SIPHONAPTERA: PULICIDAE)  
 

ACTIVITY OF NEEM EXTRACT ON THE EMBRYONARY DEVELOPMENT OF CTENOCEPHALIDES FELIS FELIS 
(BOUCHÃ©, 1835)(SIPHONAPTERA: PULICIDAE)  

FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO (DISCENTE DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA (MV), INSTITUTO 
DE VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (IV/UFRRJ). BOLSISTA CNPQ/PIBIC ); 
THAÍS RIBEIRO CORREIA (PÓS-DOUTORANDA DO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA ANIMAL (DPA), 
IV/UFRRJ. BOLSISTA FAPUR); JULIO  ISRAEL FERNANDES (DISCENTE DE DOUTORADO DO CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS (CPGCV), IV/UFRRJ. BOLSISTA CNPQ); RAQUEL MOREIRA PIRES 
DOS SANTOS MELO (DISCENTE DE DOUTORADO O CPGCV, IV/UFRRJ. BOLSISTA CAPES.); VANESSA 
PAULINO DA CRUZ VIEIRA (DISCENTE DO MESTRADO DO CPGCV, IV/UFRRJ. BOLSISTA CNPQ); LUCIANA DE 
LIMA BEZERRA (DISCENTE DE GRADUAÇÃO EM MV, IV/UFRRJ. BOLSISTA PROJETO BIEXT); FABIO 
BARBOUR SCOTT (PROFESSOR ADJUNTO DO DPA, IV/UFRRJ) 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a atividade do limonóide azadiractina, extraída das sementes da planta 
Azadirachta indica, nim, sobre o desenvolvimento embrionário de Ctenocephalides felis felis. Um cão foi tratado com a 
formulação “spray” a 10%, outro cão foi mantido como controle, sem tratamento. Ambos foram infestados 
semanalmente com 600 pulgas, na proporção de 1:1 entre machos e fêmeas. As posturas oriundas das infestações 
foram incubadas por sete dias em tubos de ensaio, e avaliou-se a porcentagem de eclosão dos ovos de pulga, 
comparando-se as médias dos grupos tratado e controle. O extrato de nim apresentou atividade sobre o 
desenvolvimento embrionário de C. felis felis, mantendo níveis de eficácia superiores a 80% até o dia +14, além de 
diminuir a postura e inibir o desenvolvimento entre instares larvais do percentual de larvas que eclodiram. 
Palavras-chave: Azadiractina; pulga do gato; controle; limonóide. 

Código P-175 
EFICÁCIA COMPARATIVA DO DIAZINON 40%*, DIFLUBENZURON** E DA ASSOCIAÇÃO PIRETRÓIDE + 
ORGANOFOSFORADO** NO CONTROLE DA HAEMATOBIA IRRITANS. 
 
COMPARACTIVE EFFICACY AMONG 40%* DIAZINON EARTAGS, DIFLUBENZURON** AND PYRETHROID PLUS 
ORGANOPHOSPHOROUS** ASSOCIATION IN HAEMATOBIA IRRITANS CONTROL. 

H. C. SILVA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - CAV/UNESP/JABOTICABAL); R. C. A. 
LIMA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); W. D. Z. 
LOPES (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); C. A. M. 
SAKAMOTO (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); C. 
BUZZULINI (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); V. E. 
SOARES (CPPAR – CENT. DE PESQ. EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); R. L. VALARELLI 
(LABORATÓRIOS PFIZER LTDA. – DIVISÃO DE SAÚDE ANIMAL); P. PAIVA (LAB. PFIZER LTDA. – DIVISÃO DE 
SAÚDE ANIMAL); G. P. OLIVEIRA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - 
FCAV/UNESP/JABOTICABAL); A. J.  COSTA (CPPAR – CENT. DE PESQ. EM SANIDADE ANIMAL - 
FCAV/UNESP/JABOTICABAL) 

Foram conduzidos dois experimentos com bovinos naturalmente infestados por Haematobia irritans. O primeiro estudo 
foi conduzido no município de Formiga/MG, onde foram constituídos três grupos de 15 animais, assim randomizados: G 
I – controle, G II – diflubenzuron** (misturado ao sal mineral) e G III – brinco inseticida contendo diazinon 40%*. As 
contagens de moscas foram efetuadas no 3º, 7º e, semanalmente, até o 119º dia pós-tratamento (DPT). O brinco 
inseticida impregnado com diazinon 40%* (unilateral) apresentou eficácia superior a 95% do 3º até o 35º DPT, enquanto 
que o diflubenzuron** mostrou-se ineficaz durante todo este período experimental. Aliás, O diflubenzuron** alcançou 
eficácia máxima de apenas 45,52% no 84º DPT. A partir do 35º DPT, a eficácia mosquicida do brinco com diazinon 40% 
oscilou de 59,02% a 94,30%, atingindo 73,96% na última data experimental (119 DPT). O segundo experimento 
(Guararapes/SP) foi composto por três grupos experimentais de 20 animais: G I – controle, G II – cipermetrina 15% + 
clorpirifós 25% + citronelal 1%** e G III – brinco inseticida contendo diazinon 40%*. As contagens de moscas foram 
realizadas a cada 28 dias, acompanhadas de pesagem dos animais, até o 140º DPT. A primeira contagem realizada aos 
28 DPT revelou a superioridade do brinco*, em relação à associação**, alcançando, respectivamente, eficácias de 
97,66% e 46,02%. No 56º, 84º e 112º DPT, o diazinon 40%* apresentou eficácias de 91,53%; 86,23% e 69,43%, 
respectivamente, enquanto que a associação registrou valores nulos. Quanto ao desenvolvimento ponderal, o grupo que 
recebeu o brinco (unilateral) impregnado com diazinon 40%* apresentou ganho em peso médio estatisticamente 
(P<0,05) superior aos demais grupos (GI:39,23kg; GII:42,95kg e GIII:59,28kg). Portanto, o brinco inseticida impregnado 
com diazinon 40%* foi mais eficaz no controle de H. irritans, o que refletiu de forma significativa (P<0,05) no ganho em 
peso de bovinos naturalmente parasitados. * Top Tag* 40: Laboratórios Pfizer Ltda. – Divisão de Saúde Animal  
** Formulação comercial adquirida no mercado.  
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Código P-176 
ASPECTOS BIONÔMICOS DOS ESTÁDIOS NÃO PARASITÁRIOS E PARÂMETROS REPRODUTIVOS DE 
AMBLYOMMA ROTUNDATUM KOCH, 1844 (ACARI: IXODIDAE) APÓS ALIMENTAÇÃO EM CROTALUS 
DURISSUS SPP. (SERPENTES:VIPERIDAE), SOB CONDIÇÕES CONTROLADAS DE LABORATÓRIO. 
 
BIONOMICS ASPECTS OF THE UNPARASITED STAGES AND REPRODUCTIVE PARAMETERS OF AMBLYOMMA 
ROTUNDATUM KOCH, 1844 (ACARI: IXODIDAE) AFTER FED ON CROTALUS DURISSUS SPP. 
(SERPENTES:VIPERIDAE), UNDER LAB CONTROLED CONDITIONS. 

DANIEL SOBREIRA RODRIGUES (EPAMIG - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS); 
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA, EV - UFMG); 
RICARDO MACIEL (FUNED - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS); ROMÁRIO CERQUEIRA LEITE (DEPARTAMENTO 
DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA, EV - UFMG); EDUARDO BASTIANETTO (DEPARTAMENTO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA, EV - UFMG) 

O carrapato Amblyomma rotundatum parasita animais de sangue frio e reproduz-se obrigatoriamente por 
partenogênese. Esse ixodídeo tem sido observado, com freqüência, parasitando répteis e anfíbios em condições 
naturais e eventualmente em cativeiro, no Brasil e em vários países das Américas. Embora existam alguns estudos 
sobre a sua biologia, muito pouco se sabe a respeito do seu parasitismo em ofídios, um importante grupo de 
hospedeiros naturais. Com o objetivo de observar aspectos bionômicos de estádios não parasitários e parâmetros 
reprodutivos, uma colônia de A. rotundatum foi estabelecida no Laboratório de Endo-ectoparasitoses do Departamento 
de Medicina Veterinária Preventiva da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais. Após 
alimentação em ofídios da espécie Crotalus durissus spp. (cascavéis), as fases não parasitárias foram mantidas em 
estufa BOD a 27ºC, 75 a 95% de umidade relativa do ar e escotofase. Para este experimento foram observados os 
seguintes valores médios e desvios padrão: período de muda de larvas para ninfas de 15,43±2,37 dias (10 a 18 dias), 
período de muda de ninfas para fêmeas de 15±0 dias (15 dias), período de pré-postura de 5,93±1,67 (2 a 10 dias), 
período de postura de 19,70±8,3 (5 a 32 dias), período de incubação dos ovos de 30,04±7,68 (9 a 47 dias), peso de 
fêmeas ingurgitadas de 1,061±0,267 (0,135 a 1,435g), peso de posturas de 0,482±0,266 (0,030 a 0,812g), eclodibilidade 
de 93%±3,5% (85 a 95%), índice de conversão em ovos de 43,6%±12,7% (22 a 60%) e índice de conversão em larvas 
de 40,5%±11,6% (19 a 56%). Não foi observada uma boa eficiência parasitária dos estádios imaturos de A. rotundatum 
em Crotalus durissus spp, já que apenas 17,5% das larvas ingurgitadas recuperadas realizaram muda para ninfas e 
embora, 100% das ninfas tenham realizado muda para fêmeas, esse valor é relativo a apenas dois indivíduos. Devido à 
observação do comportamento dioxênico desse carrapato não foram realizadas infestações com ninfas nesse 
experimento. Agradecimento: CNPq 
 
 
Código P-177 
ARRESTAMENTO DE LARVAS DE RHIPICEPHALUS SANGUINEUS (ACARI: IXODIDAE) PARA EXÚVIAS DE 
NINFAS E NÃO ATRATIVIDADE E/OU ARRESTAMENTO PARA PURINAS E EXÚVIAS 
 
ARRESTMANET OF RHIPICEPHALUS SANGUINEUS (ACARI: IXODIDAE) LARVAE TO NYMPH SKINS AND NON 
ATTRACTIVENESS AND/ OR ARRESTMENT TO PURINES AND SKINS 

DIANA DA NÓBREGA SILVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS); CARLA CRISTINA BRAZ LOULY 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS); OSVALDO JOSÉ DA SILVEIRA NETO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
GOIÁS); LIGIA MIRANDA FERREIRA BORGES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS) 

Avaliou - se a atratividade e/ou arrestamento de larvas de Rhipicephalus sanguineus a purinas presentes nas fezes de 
carrapatos e a exúvias de ninfas desta espécie. Atratividade: purinas: guanina, xantina e uma mistura de guanina e 
xantina (25:1) foram testadas, em um olfatômetro em Y (braço: 5cm; corpo: 10cm), ao qual era conectado um 
compressor de ar, que era filtrado em carvão ativado e umidificado antes de atingir o olfatômetro (velocidade do ar: 
3cm/s e umidade de 80%). Em cada braço, foi colocado papel filtro impregnado com 20µl de uma das substâncias e 
20µl de salina ácida como controle. Foram testadas 15 larvas não alimentadas e 15 alimentadas individualmente para 
cada substância e controle. Arrestamento (parada das atividades locomotoras): foram testadas purinas e exúvias de 
ninfas alimentadas (10, 20 e 30 equivalentes-ninfa EN). Em lados opostos de uma placa de Petri (10cm de diâmetro), 
dividida em oito seções, papéis filtro (4x6cm) foram impregnados com 20µl de uma das substâncias e 20µl de salina 
ácida como controle. Foram testadas larvas não alimentadas e alimentadas, 10 em cada placa, e 10 repetições com 
cada substância comparada com o controle. As placas eram tampadas, lacradas e observadas 1 e 18 horas após o 
início dos testes. Os testes eram realizados em condições controladas (T = 25ºC, UR > 70%) e os resultados 
comparados pelo teste de qui-quadrado (P<0,05). Larvas em jejum e alimentadas não foram atraídas nem arrestadas 
pelas purinas. 66% das larvas foram arrestadas para exúvias na última leitura, na concentração de 10 EN; as larvas 
alimentadas também foram arrestadas, na última leitura, nas concentrações de 10 (64%) e 20 (61%) EN. Os resultados 
demonstram que purinas não atraem nem arrestam larvas de R. sanguineus e, exúvias são arrestantes para este 
estágio, nas concentrações de 10 e 20 equivalentes ninfa. 
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Código P-178 
AMBLYOMMA ROTUNDATUM PARASITANDO RÉPTEIS RECEBIDOS NO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS 
SILVESTRES, EM SÃO LUIS, MARANHÃO 
 
AMBLYOMMA ROTUNDATUM IN REPTILES RECEIVED IN THE CENTER OF SELECTION OF WILD ANIMALS IN 
SÃO LUIS, MARANHÃO 

MAYRA ARAGUAIA PEREIRA FIGUEIREDO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, BOLSISTA 
PIBIC/CNPQ); ANA CLARA G. SANTOS (BOLSISTA BFP/FAPEMA); RITA DE MARIA SEABRA NOGUEIRA DE 
CANDANEDO GUERRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA,)  

Amblyomma rotundatum é uma das 33 espécies do gênero Amblyomma que ocorrem no Brasil. É caracteristicamente 
um ectoparasito de répteis e anfíbios e distribui-se em áreas tropicais da América do Sul e Central. No Brasil existem 
registros em diversos estados como Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Pernambuco, Amazonas, Pará, São 
Paulo e Amapá. A jibóia (Boa constrictor) é a segunda maior serpente do Brasil e tem uma vasta distribuição no 
país.Existem no Brasil duas subespécies; Boa constrictor constrictor (Forcart, 1960) e Boa constrictor amarili (Stull, 
1932). Os iguanas (Iguana iguana) são os representantes mais conhecidos da infra-ordem Iguania. O presente trabalho 
objetivou identificar carrapatos em répteis recebidos no Centro de Triagem de Animais Silvestres/CETAS-MA no período 
de 2006/2007. Após inspeção e avaliação clínica dos animais detectou-se parasitismo por carrapatos em 11 jibóias (10 
B. constrictor constrictor e 01 B. constrictor amarili) e 01 iguana. Os ectoparasitos foram coletados manualmente, 
armazenados em frascos individuais contendo álcool 70ºGL e encaminhados ao Laboratório de Parasitologia da 
Universidade Estadual do Maranhão para identificação. Os espécimes foram examinados com auxílio de 
estereomicroscópio e identificados a A. rotundatum, segundo chave de Aragão & Fonseca (1961). Os exemplares 
encontravam-se distribuídos por todo o corpo dos animais e fixados entre as escamas. Dos 12 animais infestados foram 
coletados 57 espécimes e em maior número fêmeas ingurgitadas. Esta espécie de carrapato foi anteriormente 
registrada no estado do Maranhão em infestação natural Kinosternon scorpioides (Chelonia: Kinosternidae) 
provenientes da região da baixada maranhense e com este estudo em Boa constrictor e Iguana iguana, ampliam-se as 
espécies hospedeiras para o estado. Agradecimento: Centro de Triagem de Animais Silvestres/IBAMA-MA 
 
 
Código P-179 
AVALIAÇÃO DE IVERMECTINA 3,15% NO CONTROLE DE ECTOPARASITOS EM NOVILHAS DE PRODUÇÃO 
LEITEIRA 
 
EVALUATION OF IVERMECTINA 3,15% IN THE CONTROL OF ECTOPARASITES IN HEIFERS OF MILK 
PRODUCTION 

CLAUDIA BEZERRA DA SILVA (ACADÊMICA DE MEDICINA VETERINÁRIA/ BOLSISTA DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA-CNPQ/ LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS/ DESP/ UFRRJ)); JOICE APARECIDA 
REZENDE VILELA (DOUTORANDA EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS DA UFRRJ); GUILHERME RODRIGUES 
BRITO (MESTRANDO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS DA UFRRJ); BIANCA GONÇALVES LOURENÇO 
(ACADÊMICA DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UFRRJ); ELISABETH CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 
(ACADÊMICA DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UFRRJ); ROSANE SCATAMBURLO LIZIERE (PESQUISADORA 
DA PESAGRO-RJ); ARGEMIRO SANAVRIA (PROFESSOR ASSOCIADO DO DEPARTAMENTO EPIDEMIOLOGIA 
E SAÚDE PÚBLICA/ UFRRJ) 

As ectoparasitoses determinam prejuízos na pecuária com uso da mão-de-obra, medicamentos, além de promoverem 
queda na produção, transmissão de patógenos e desconforto aos animais. Dentre os ectoparasitos de importância, 
temos o carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus, a mosca-dos-chifres (Haematobia irritans) e o berne 
(Dermatobia hominis). O estudo objetivou avaliar o efeito de ivermectina 3,15% no controle das ectoparasitoses em 
fazenda com criação convencional de bovinos leiteiros. Foram utilizadas 35 novilhas com infestações naturais de R. (B). 
microplus, H. irritans e D. hominis, adotando-se a aplicação injetável de ivermectina 3,15% via subcutânea para controle 
parasitário nos meses de maio e dezembro de 2007. Foram contadas antes do tratamento e a intervalos semanais as 
teleóginas de carrapato de tamanho ≥ 4,0 mm de comprimento em um lado do corpo do animal, as moscas-dos-chifres 
presentes em um dos lados e multiplicando-se o valor obtido por dois, e os nódulos de bernes presentes em todo corpo, 
posteriormente processando-se as médias mensais. A avaliação do controle dos ectoparasitos teve como referencial 
(100%) a contagem dos ectoparasitos nos animais no mês antecedente ao início de cada tratamento. O estudo 
perdurou entre os meses de abril de 2007 a fevereiro de 2008, sendo aferidos também dados climáticos regionais. Picos 
populacionais de H. irritans foram observados em abril e novembro de 2007, com número médio de moscas por animal 
de 71,41 e 31,36, respectivamente. A infestação por carrapatos apresentou média de 13,21 teleóginas por animal em 
abril de 2007, decrescendo gradativamente. A maior média de nódulos de berne foi em dezembro de 2007, com 2,33 
nódulos por animal. Após os tratamentos efetuados, observou-se decréscimo dos ectoparasitos no rebanho. Os 
resultados demonstraram que a administração de ivermectina 3,15% promoveu redução das ectoparasitoses no 
rebanho mesmo em condições climáticas propícias às infestações e após um longo intervalo de tratamento dos animais. 
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Código P-180  
ASPECTOS BIOLÓGICOS DE LARVAS DE ARGAS (PERSICARGAS) MINIATUS KOCH, 1844, (IXODOIDEA, 
ARGASIDAE) EM GALLUS GALLUS. 

BIOLOGICAL ASPECTS OF Argas (Persicargas) miniatus Kock, 1844, (Ixodoidea, Argasidae) LARVAE IN Gallus 
gallus. 

HUARRISSON AZEVEDO SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); FERNANDA 
NATHALIA RODRIGUES EVANGELISTA (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); JÚLIO 
TOMOMI TAJIRI (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); MARCOS PINHEIRO FRANQUE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); TIAGO MARQUES DOS SANTOS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); CARLOS LUIZ MASSARD (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO 
DE JANEIRO) 

O objetivo do presente trabalho foi descrever os aspectos biológicos de larvas de Argas miniatus em 27±1ºC e 80±5% e 
em condição ambiente de laboratório. Aves domésticas com idade inferior a uma semana foram infestadas com 
aproximadamente 700 larvas de A. miniatus com 15 dias de eclodidas. O período de fixação das larvas variou de 3 a 
7dias nas quatro repetições realizadas. Aproximadamente 90% das larvas ingurgitadas foram recuperadas no 4º e 5º dia 
após a fixação. O ganho médio de peso observado foi de aproximadamente 81,37 vezes o peso inicial da larva não 
alimentada. Os percentuais médios de mortalidade de larvas ingurgitadas em condições controladas e ambiental de 
laboratório foram 6,35 e 13,97%, respectivamente. O período de muda variou de 4 a 9 dias em condição controlada, 
enquanto que em condições não controladas esse intervalo variou de 5 a 15 dias. A longevidade larval foi de 120 dias, 
em ambas as condições. Larvas não alimentadas mantidas em condições controladas e ambiental de laboratório foram 
capazes de se fixarem com idade de 6 a 60 dias e 8 a 45 dias de eclodidas, respectivamente.  
Palavras – Chave: Argas (P.) miniatus, Gallus gallus, Larvas, Biologia.  
 
 
Código P-181 
IMPORTÂNCIA DO REPASTO SANGUÍNEO E CÓPULA PARA A OVIPOSIÇÃO DE ARGAS (PERSICARGAS) 
MINIATUS KOCK, 1844 (IXODOIDEA, ARGASIDAE) 
 
FEEDING AND MATING IMPORTANCE FOR OVIPOSITION OF ARGAS (PERSICARGAS) MINIATUS KOCK, 1844 
(IXODOIDEA, ARGASIDAE) 

TIAGO SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); HUARRISSON SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); ERICA ROIER (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 
DO RIO DE JANEIRO); MARCOS FRANQUE (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); USHA 
VASHIST (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); FERNANDA EVANGELISTA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); ALINE DUARTE (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 
DO RIO DE JANEIRO); BRUNO RIBEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); CARLOS 
MASSARD (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO) 

Os carrapatos do gênero Argas são ectoparasitos hematófagos em todos os estágios evolutivos, parasitando aves 
domésticas e silvestres podendo parasitar também morcegos. Argas miniatus é a única espécie de argasídeo parasita 
de Gallus gallus no Brasil. Os carrapatos do gênero Argas são responsáveis pela transmissão de pelo menos 28 tipos 
de arboviroses e da bactéria Borrelia anserina. O presente trabalho teve como objetivo verificar o efeito do repasto 
sanguíneo e da cópula sobre o processo de postura de fêmeas de A. miniatus. Foram estabelecidos seis tratamentos 
contendo 30 adultos de A. miniatus em cada, sendo 15 fêmeas e 15 machos, descritos a seguir: TI – fêmeas não 
ingurgitadas e sem realizar cópula; TII – fêmeas não ingurgitadas e com apenas uma cópula; TIII – fêmeas não 
ingurgitadas e com cópula constante; TIV – fêmeas ingurgitadas e sem realizar cópula; TV – fêmeas ingurgitadas e com 
apenas uma cópula e TVI – fêmeas ingurgitadas e com cópula constante. Nos tratamentos em que as fêmeas não se 
alimentaram e não realizaram cópula não houve postura, uma vez que a cópula é indispensável para que haja início da 
postura. A. miniatus pode realizar até seis posturas a partir de uma única cópula. As fêmeas ingurgitadas que 
receberam apenas uma cópula (TV), realizaram em média três posturas. O número de ovos e a taxa de eclosão 
reduziram gradativamente à medida que as fêmeas realizavam postura sem uma nova cópula. No TVI as fêmeas 
realizaram um número médio de 13,14±2,86 posturas, com número médio de ovos de 129,35±36,88 por oviposição. A 
taxa de eclosão média observada para este tratamento foi de 96,19±3,84%. A partir dos resultados observados pode-se 
concluir que a cópula é fundamental para que fêmeas de A. miniatus iniciem postura, enquanto que, o ingurgitamento é 
necessário para realização de postura independente do número de cópulas. 
Agradecimento: FAPERJ e CNPq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



274 

 

Código P-182 
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA MOXIDECTINA 10% EM INFESTAÇÕES EXPERIMENTAIS DE DERMATOBIA 
HOMINIS (DIPTERA: CUTEREBRIDAE) EM BOVINOS 
 
EVALUATION OF THE EFFICACY OF MOXIDECTIN 10% IN EXPERIMENTAL INFESTATIONS OF DERMATOBIA 
HOMINIS (DIPTERA: CUTEREBRIDAE) IN BOVINES 

JOICE APARECIDA REZENDE VILELA (BOLSISTA CAPES - DOUTORANDA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS DA UFRRJ); MARCUS  SANDES PIRES (MESTRANDO DO CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS DA UFRRJ); CLAUDIA BEZERRA DA SILVA (BOLSISTA DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA/CNPQ - GRADUANDA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA DA 
UFRRJ); JOSÉ ANTÔNIO ALVARINHO NETO (GRADUANDO EM CIÊNCIAS AGRÍCOLAS DA UFRRJ); 
ARGEMIRO SANAVRIA (PROFESSOR ASSOCIADO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE 
PÚBLICA DA UFRRJ); ANTONIO THADEU MEDEIROS DE BARROS (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA - CENTRO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO PANTANAL) 

A mosca do berne, Dermatobia hominis, possui larvas parasitas do tecido subcutâneo de animais, inclusive o homem, 
provocando miíase nodular. Sua importância na bovinocultura, relaciona-se aos prejuízos econômicos pelas lesões no 
couro. Assim, produtos que viabilizam o controle estratégico integrado são os endectocidas, desenvolvidos com 
preocupação ecológica de preservação de coleópteros coprófagos e segurança contra toxicidade. O trabalho objetivou 
avaliar o efeito da moxidectina a 10% na biologia parasitária de infestações experimentais de D. hominis em bovinos. 
Através da manutenção da colônia de D. hominis, localizada no laboratório de dípteros do Instituto de Veterinária da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, obtiveram-se larvas de primeiro ínstar desta mosca para o procedimento 
experimental da infestação dos bovinos, sendo utilizado um total de seis bovinos machos, alocados em dois grupos e 
submetidos aos tratamentos: controle (água destilada) e moxidectina a 10% Longa Ação, na dosagem de 1ml/100 kg, 
injetada subcutaneamente no posterior da orelha. Cada animal foi infestado com 30 larvas de primeiro ínstar de D. 
hominis ao longo do dorso, nos dias 03, 07, 14 e 21 pós-tratamento. As infestações foram acompanhadas para avaliar 
eficácia e tempo residual de acordo com a sobrevivência larval. Utilizou-se delineamento experimental em blocos, 
comparação entre tratamentos nos diferentes dias por Análise de Variância e comparação das médias pelo Teste Tukey 
5%. A moxidectina não inibiu a penetração das larvas, porém foi 100% eficaz na inviabilização da evolução do 
desenvolvimento larval, demonstrando ineficiência a partir do 21º dia de infestação pós-tratamento, não determinando 
alterações no processo evolutivo parasitário após o 21º dia pós-tratamento. Conclui-se portanto, que o produto 
determinou inibição do desenvolvimento larval, sem apresentar efeitos colaterais nos animais, porém com curto período 
de efetividade no controle da dermatobiose. Agradecimento: CNPq 
 
Código P-183 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE INSETICIDA DO ÓLEO DE NIM (AZADIRACHTA INDICA) SOBRE LARVAS DE 
TERCEIRO ÍNSTAR DE CHRYSOMYA ALBICEPS (DIPTERA: CALLIPHORIDAE) 
EVALUATION OF INSECTICIDAL ACTIVITY OF NEEM OIL (AZADIRACHTA INDICA) ON LARVAE OF THIRD 
INSTAR OF CHRYSOMYA ALBICEPS (DIPTERA: CALLIPHORIDAE) 

CLAUDIA BEZERRA DA SILVA (ACADÊMICA DE MEDICINA VETERINÁRIA/ BOLSISTA DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA-CNPQ/ LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS/ DESP/ UFRRJ); JOSÉ ANTÔNIO 
ALVARINHO NETO (ACADÊMICO DE LICENCIATURA DAS CIÊNCIAS AGRÍCOLAS DA UFRRJ); MARCUS 
SANDES PIRES (MESTRANDO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS/ LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS/ 
DESP/ UFRRJ); JOICE APARECIDA REZENDE VILELA (DOUTORANDA EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS/ 
LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS/ DESP/ UFRRJ); WANDERLEY MASCARENHAS PASSOS 
(ENGENHEIRO QUÍMICO/ LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS/ DESP/ UFRRJ); ARGEMIRO 
SANAVRIA (PROFESSOR ASSOCIADO DO DESP/ INSTITUTO DE VETERINÁRIA/ UFRRJ) 

A espécie Chrysomya albiceps possui grande importância médico-veterinária por ser considerada veiculadora de vírus, 
bactérias e helmintos. Foi descrita na região sudeste do Brasil em 1975. Está relacionada a miíases secundárias em 
animais com lesões contendo tecido necrosado, porém já foi descrita como causadora de miíase primária. O objetivo do 
presente estudo foi avaliar o efeito in vitro do óleo de Nim (Azadirachta indica) emulsionado aplicado topicamente sobre 
larvas de terceiro instar de C. albiceps. Foram utilizadas 900 larvas de terceiro ínstar de C. albiceps, oriundas de colônia 
do laboratório de Dípteros da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Para a avaliação da atividade inseticida do 
óleo de Nim emulsionável, foram utilizadas 150 larvas para cada uma das concentrações (25%, 50%, 75% e 100%) em 
duas doses de aplicação (1µL/larva em 90 larvas e 10µL/larva em 60 larvas). Para os grupos controles positivo e 
negativo foram utilizados, organofosforado (2,2 Diclorovinil Dimetil Fosfato) e água destilada, ambos com 150 larvas nas 
duas doses de aplicação descritas anteriormente. Após a aplicação dos produtos, as larvas foram acondicionadas em 
frascos de vidro contendo serragem estéril, fechados com gaze, e alocados em estufa climatizada a 27°C e umidade 
relativa de 70%, para avaliação da emergência. A aplicação tópica do organofosforado promoveu 100% de mortalidade 
das larvas, enquanto com água destilada observou-se emergência média de 94%. A aplicação do óleo de Nim 
emulsionável não apresentou atividade larvicida, em nenhuma das concentrações, contudo na aplicação tópica de 
10µL/larva a 25% e 50% ocorreu somente 42% de emergência. O Óleo de Nim emulsionável em aplicação tópica nas 
larvas de terceiro ínstar não determinou atividade larvicida, porém a baixa emergência sugere alguma efetividade deste 
fitoterápico na interferência da biologia deste inseto. Novos estudos devem ser realizados com o objetivo de avaliar o 
potencial inseticida deste fitoterápico. 
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Código P-184 
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE DUAS FORMULAÇÕES DO ÓLEO DE NIM (AZADIRACHTA INDICA) EM 
INFESTAÇÕES EXPERIMENTAIS DE DERMATOBIA HOMINIS (DIPTERA: CUTEREBRIDAE) EM BOVINOS 
EVALUATION OF THE EFFICACY OF TWO FORMULATIONS OF NIM OIL (AZADIRACHTA INDICA) IN 
EXPERIMENTAL INFESTATIONS OF DERMATOBIA HOMINIS (DIPTERA: CUTEREBRIDAE) IN BOVINES 

JOICE APARECIDA REZENDE VILELA (DOUTORANDA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
VETERINÁRIAS DA UFRRJ  ); MARCUS SANDES PIRES (MESTRANDO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS VETERINÁRIAS DA UFRRJ); CLAUDIA BEZERRA DA SILVA (BOLSISTA DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA/CNPQ - DISCENTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MED. VETERINÁRIA DA UFRRJ ); JOSÉ  
ANTÔNIO ALVARINHO NETO (DISCENTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÍCOLAS DA 
UFRRJ); ARGEMIRO SANAVRIA (PROF. ASSOCIADO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE 
PÚBLICA /UFRRJ); ANTONIO  THADEU MEDEIROS DE BARROS (EMPRESA BRAS. DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA, CENTRO DE PESQ. AGROPECUÁRIA DO PANTANAL) 

Dermatobia hominis, a mosca do berne, possui formas larvais parasitas do tecido subcutâneo dos animais, inclusive do 
homem. Na bovinocultura, os prejuízos incluem redução no crescimento, produção, desvalorização do couro e gastos 
medicamentosos. No controle convencional há entraves: resistência e resíduos no ambiente e produtos de origem 
animal. O fitoterápico Nim (Azadirachta indica) constitui alternativa, por apresentar Azadirachtina, substância similar a 
ecdisona, controladora da metamorfose de insetos. O trabalho objetivou avaliar os efeitos de duas formulações 
comerciais de óleo de Nim na biologia parasitária de Dermatobia hominis em bovinos infestados experimentalmente.  
Através da manutenção da colônia de D. hominis, localizada no laboratório de dípteros do Instituto de Veterinária da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, obtiveram-se larvas de primeiro ínstar deste díptero para o procedimento 
de infestação dos bovinos. Foram utilizados nove bovinos machos, que foram alocados em três grupos de três animais 
e submetidos aos tratamentos aplicados via pour-on, dose de 50 ml por animal, sendo grupo controle tratado com água 
e os outros dois grupos tratados com produtos comerciais à base de Nim à 2000 ppm: A (óleo de Nim Composto) e B 
(óleo de Nim emulsionado associado a óleos essenciais). Os animais foram infestados individualmente com 30 larvas de 
primeiro ínstar ao longo do dorso nos dias 03, 07 e 14 pós-tratamento. As infestações foram acompanhadas 
semanalmente para avaliar a eficácia dos produtos de acordo com a sobrevivência larval nos diferentes períodos. 
Utilizou-se delineamento em blocos, comparação entre tratamentos nos diferentes dias por Análise de Variância e 
comparação das médias pelo Teste Tukey 5%. Não houve diferença estatística entre os grupos, relacionado ao tempo 
pós-tratamento e produtos utilizados, concluindo-se que as formulações à base de Nim, não apresentaram eficácia na 
inibição da penetração larval no tecido subcutâneo e no desenvolvimento parasitário no tecido animal. 
Agradecimento: CNPq 
 
 
Código P-185 
CORRELAÇÃO ENTRE PESO E VOLUME CORPORAL DE LARVAS DE 3° INSTAR DE GASTEROPHILUS 
NASALIS E G. INTESTINALIS 
 
CORRELATION BETWEEN WEIGHT AND CORPORAL VOLUME OF GASTEROPHILUS NASALIS AND G. 
INTESTINALIS THIRD-INSTAR LARVAL 

MARCELO MENDES GÖTZE (CENTRO DE BIOTECNOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); 
LEANDRO QUINTANA NIZOLI (CENTRO DE BIOTECNOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); 
RODRIGO JESKE DUMMER (DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA PREVENTIVA, FACULDADE DE 
VETERINÁRIA, UFPEL); EDUARDO DE PAULA (DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA PREVENTIVA, 
FACULDADE DE VETERINÁRIA, UFPEL); SERGIO SILVEIRA ÁLVARES (DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA 
PREVENTIVA, FACULDADE DE VETERINÁRIA, UFPEL); CARLOS EUGÊNIO SILVA (DEPARTAMENTO DE 
MICROBIOLOGIA, SETOR DE PARASITOLOGIA, UFRGS); ERLI PAGLIANI (MÉDICO VETERINÁRIO); SERGIO 
SILVA DA SILVA (DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA PREVENTIVA, FACULDADE DE VETERINÁRIA, UFPEL) 

A gasterofilose é uma importante enfermidade parasitária causada por larvas de moscas do gênero Gasterophilus.  
O parasitismo do estômago e duodeno de cavalos produz severas patologias. A confirmação da aclimatação do G. 
intestinalis no Brasil foi descrita recentemente por nosso grupo, no entanto poucos dados se têm a respeito da época de 
infecção nos eqüinos e do desenvolvimento das larvas nos seus diferentes estágios de crescimento.  O objetivo do 
presente trabalho foi analisar os parâmetros: espécie e peso correlacionando com o volume corporal (comprimento x 
altura x espessura) de larvas de 3° instar de Gasterophilus spp. As amostras foram obtidas do estômago e duodeno de 
cavalos criados no Rio Grande do Sul e abatidos em abatedouro na cidade de Pelotas/RS, no mês de março de 2008. 
As larvas foram mensuradas e diferenciadas de acordo com a espécie através de uma chave apropriada. Do total de 
222 cavalos examinados 60 (27%) eram positivos. Das 114 larvas de 3° instar encontradas, 89 (78%) eram de G. 
nasalis e 25 (22%) de G. intestinalis. O peso das larvas variou de 50 a 330 mg com media de 195 mg em G. nasalis e 
de 170 a 570 mg com media de 329 mg em G. intestinalis. O volume corporal apresentou correlação com o peso das 
larvas. Os resultados mostram que o G. nasalis ainda é a espécie mais prevalente no estado. Os dados da mensuração 
nos ajudam a dizer o período que ocorreu a infecção nos eqüinos. Sendo o desenvolvimento das larvas de 3o instar em 
torno de 10 a 12 meses podemos dizer que a infecção por G. intestinalis ocorreu nos meses de maior temperatura, uma 
vez que essas apresentaram um maior volume e peso médio comparado com as de G. nasalis que possivelmente 
infectaram os eqüinos nos meses de inverno. Agradecimento: Frigorífico Miramar 
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Código P-186 
INFESTAÇÃO POR ORNITHONYSSUS BURSA (ACARI, MACRONYSSIDAE) EM PRODUÇÃO INTENSIVA DE 
FRANGOS DE CORTE NO ESTADO DE SÃO PAULO. 
 
INFESTATION BY ORNITHONYSSUS BURSA (ACARI, MACRONYSSIDAE) IN COMMERCIAL BROILER CHICKEN 
FARMS IN SÃO PAULO STATE. 

EDNA CLARA TUCCI (INSTITUTO BIOLÓGICO); ANTONIO GUILHERME CASTRO (INSTITUTO BIOLÓGICO); 
RAFAEL VIGNE (MÉDICO VETERINÁRIO) 

Ornithonyssus bursa é um ácaro hematófago parasita de galinhas e de aves domésticas e silvestres de regiões tropicais 
e subtropicais. Em galinhas, normalmente é encontrado em criações de fundo de quintal onde as aves são mantidas 
soltas ou em poleiros. Em áreas urbanas, estão associados a ninhos de pombos. Em maio de 2008, foi recebida pelo 
Instituto Biológico consulta de granja de produção intensiva de frangos de corte, com grande infestação por ácaros 
hematófagos, em galpão com 16.000 aves alojadas, situada na região de Campinas (Latitude 22o26'15''S, Longitude 
48o11'15''W). Na propriedade havia também uma pequena criação de galinhas caipiras infestadas por ácaros. Os 
principais problemas relatados referiram-se aos frangos de corte que agitavam-se constantemente na tentativa de se 
livrarem dos parasitas e em relação aos funcionários que saíam infestados por ácaros, os quais estavam espalhados 
por todo o galpão. Amostras de ácaros foram enviadas ao laboratório para identificação, revelando tratar-se de 
Ornithonyssus bursa (Berlese, 1888). Na avicultura industrial, onde as aves são mantidas em modernas instalações 
para produção intensiva, não existem relatos nas últimas décadas de problemas causados por ectoparasitas, tampouco 
da ocorrência de O.bursa nesses sistemas produtivos, ou seja, até o momento acreditava-se que não ocorriam 
ectoparasitas nas criações intensivas de frango de corte devido ao ciclo de produção muito rápido (média de 42 dias 
para o abate). O caso aqui relatado demonstra que O.bursa pode se instalar e causar prejuízos ao produtor, 
encontrando nesses sistemas todas as condições necessárias para o seu desenvolvimento. Este fato é bastante 
preocupante devido à importância da produção avícola na economia nacional e internacional. Desta forma, medidas 
preventivas devem ser tomadas para evitar a entrada deste ácaro nestes sistemas intensivos de produção, assim como 
pesquisas devem ser desenvolvidas para o conhecimento de diferentes formas de controle deste ectoparasita. 
 
 
Código P-187 
EFICÁCIA DO FIPRONIL NA CLÍNICA DE PSITACÍDEOS E TROCHILIDEOS-RELATO DE CASO 
 
EFFICIENCY OF THE FIPRONIL IN CLINIC OF PSITACÍDEOS AND TROCHILIDEOS-RELATE OF CASE 

PAULO C. G. PERPÉTUA (CESUMAR); MARCELA LIBERATI (CESUMAR); JUSSARA M. O. L. LEONARDO 
(CESUMAR); ALESSANDRA A. A. ALVARES (CESUMAR) 

Foram atendidas no Hospital Veterinário do Centro de Ensino Superior de Maringá (CESUMAR) três (3) aves, destas  
dois (2) pertencentes a família dos psitacídeos (periquito australiano e calopsita ) e um (1) Trochilideo (beija- flor), 
infestados por ectoparasitas hematófagos, apresentando emagrecimento, perda de canto, inquietude, prurido de 
moderado à intenso. Em todos os animais era evidente (visualmente) a presença dos ectoparasitas, a qualquer horário, 
durante o dia ou a noite. Os animais foram tratados com uma única dose de fipronil-Fontline® administrado com o 
auxílio de um Swab, embebido em fipronil e espalhado por todo corpo da ave sob as penas. O Fipronil, é importante 
acaricida/inseticida utilizado em animais de companhia, é conhecido por atuar como antagonista parcial dos canais de 
íons cloro gabaérgicos (GABA),  manifestando, por exemplo, hiperexcitabilidade e elevação da descarga nervosa. O 
fipronil é aparentemente absorvido durante a ingestão de sangue e seus compostos permanecem ativos por até uma 
semana. Após 24 horas da administração do fipronil, observou-se o desaparecimento dos ectoparasitas, após três (3) 
dias os animais apresentavam perfeito estado de higidez. Agradecimento: Agradeço ao meu grupo!  
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Código P-188 
APLICAÇÃO DO FUNGO METARHIZIUM ANISOPLIAE EM PASTAGEM VISANDO O CONTROLE DO 
CARRRAPATO BOOPHILUS MICROPLUS EM BOVINOS 
 
SPRAYING OF PASTURE WITH THE FUNGUS METARHIZIUM ANISOPLIAE TO CONTROL THE CATTLE TICK 
BOOPHILUS MICROPLUS 

M. V. GARCIA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); A. 
C. MONTEIRO (LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA, DEPTO. PRODUÇÃO VEGETAL, 
FCAV/UNESP/JABOTICABAL); D. A. MOCHI (LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA, DEPTO. PRODUÇÃO 
VEGETAL, FCAV/UNESP/JABOTICABAL); L. D. SIMI (LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA, DEPTO. 
PRODUÇÃO VEGETAL, FCAV/UNESP/JABOTICABAL); W. M. CARVALHO (UFU, UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA); S. AKEMI (UFU, UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA); H. C. SILVA (CPPAR - CENTRO 
DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); C. A. M. SAKAMOTO (CPPAR - 
CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); D. H. MATTA (CPPAR - 
CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); M. P. J. SZABO (UFU, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA) 

Este trabalho objetivou avaliar o efeito da aplicação de Metarhizium anisopliae em pastagem de Brachiaria decumbens 
naturalmente infestada, visando o controle do carrapato. Utilizou-se população de B. microplus naturalmente existente 
na pastagem e 24 novilhos mestiços como hospedeiros. A pastagem foi dividida em dois pastos com 6.000 m2, e 
grupos de 12 animais foram introduzidos em cada pasto. Para pulverizar o pasto tratado, foram utilizados 5 a 6 kg de 
arroz contendo o isolado E9 de M. anisopliae. O pasto tratado foi pulverizado por 12 vezes, em intervalos de 21 dias, 
com suspensão contendo 107 conídios viáveis mL-1 , e o pasto controle foi pulverizado com o veículo da suspensão. 
Avaliou-se a persistência do fungo no solo e na gramínea da pastagem por meio de coletas de solo e hastes da 
gramínea nos 1o, 7o e 14o dias após a pulverização. A infestação da gramínea com larvas do carrapato foi avaliada 
pelo método estatístico do quadrado e a infestação dos bovinos por contagens de fêmeas do carrapato. As mesmas 
suspensões usadas para pulverizar o pasto foram também utilizadas, para banhar fêmeas ingurgitadas do carrapato em 
laboratório, avaliando-se o peso da massa de ovos, a taxa de eclosão e a eficiência reprodutiva. O fungo apresentou 
baixa persistência na pastagem, sendo encontrado na haste da gramínea apenas no 1o dia após a pulverização, e no 
solo, no 7o e 14o dias após a aplicação. A aplicação do fungo não reduziu o número de larvas na pastagem e não se 
observou diferença nas contagens de fêmeas nos bovinos do pasto controle e tratado. Entretanto, a aplicação das 
mesmas suspensões em fêmeas ingurgitadas do carrapato em laboratório reduziu significativamente o peso da massa 
de ovos, a taxa de eclosão e a eficiência reprodutiva. 
 
Código P-189 
DETECÇÃO DE TRICHOSTRONGYLUS AXEI E TRICHOSTRONGYLUS COLUBRIFORMIS COM A UTILIZAÇÃO DE 
UM MARCADOR MOLECULAR. 
 

DETECTION TRICHOSTRONGYLUS AXEI AND TRICHOSTRONGYLUS COLUBRIFORMIS USING ONE 
MOLECULAR MARKER.  

MÔNICA AMARANTE (DEPTO. DE PARASITOLOGIA, IB, UNESP–CAMPUS DE BOTUCATU-SP); SAMIR KADRI 
(DEPTO. DE PARASITOLOGIA, IB, UNESP–CAMPUS DE BOTUCATU-SP); KÁTIA BRESCIANI (DEPTO. DE 
APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL, UNESP-ARAÇATUBA–SP); DANIEL FONTANA FERREIRA CARDIA 
(DEPTO. DE PARASITOLOGIA, IB, UNESP–CAMPUS DE BOTUCATU-SP); ALESSANDRO AMARANTE (DEPTO. 
DE PARASITOLOGIA, IB, UNESP–CAMPUS DE BOTUCATU-SP) 

A criação de ruminantes enfrenta prejuízos econômicos consideráveis devido a infecções causadas por nematódeos. 
Essas infecções podem ser diagnosticadas pela contagem de ovos eliminados nas amostras fecais. Mas para classificar 
os nematódeos em espécies faz-se necessário sacrificar os animais para colher os helmintos e analisá-los. Este 
procedimento tem alto custo e é laborioso. É importante que sejam utilizados métodos sensíveis e que possam ser 
aplicados com rapidez e precisão para diagnosticar as diferentes espécies. A utilização da reação em cadeia da 
polimerase (PCR), com o emprego de seqüências de oligonucleotídeos iniciadores (primers) possibilita a detecção do 
DNA de parasitas a partir de quantidades diminutas de material experimental. O objetivo principal deste trabalho foi 
testar pares de primers descritos em literatura empregando Trichostrongylus axei e Trichostrongylus colubriformis 
obtidos de ovinos e bovinos, com o intuito de selecionar primers espécies-específicos que sejam capazes de amplificar 
baixíssimas concentrações de DNA. O par de primers descrito para amplificar T. axei apresentou uma banda muito 
fraca, o que dificultaria seu emprego para a detecção do DNA deste helminto em fezes. Ao utilizar o par de primers de 
Trichostrongylus colubriformis houve amplificação de uma banda de 243 pb tanto na amostra de DNA extraída de T. 
colubriformis quanto na de T. axei.  
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Código P-190 
TÉCNICAS PARA QUANTIFICAÇÃO DE CLAMIDÓSPOROS DE DUDDINGTONIA FLAGRANS EM FEZES OVINAS 
 

TECHNIQUES FOR QUANTIFICATION OF DUDDINGTONIA FLAGRANS CHLAMYDOSPORES IN SHEEP FAECES 

ALEKSANDRO SCHAFER SILVA (UFSM); RÉGIS ADRIEL ZANETTE (UFRGS); LUCAS TREVISAN  GRESSLER 
(UFSM); LUCIANA DALLA ROSA (UFSM); MATEUS ANDERSON  OTTO (UFSM); JANIO MORAIS SANTURIO 
(UFSM); SILVIA GONZALEZ  MONTEIRO (UFSM) 

Duddingtonia flagrans é um fungo nematófago utilizado como controle alternativo de larvas helmintos de ruminantes na 
pastagem. Os objetivos deste estudo foram avaliar diferentes soluções hiper-saturadas em cinco concentrações e 
comparar duas técnicas na quantificação de clamidósporos nas fezes ovinas. As amostras de fezes utilizadas no 
experimento, foram adquiridas de um ovino de sete meses de idade que recebeu por 15 dias consecutivos uma 
concentração de 4,5 x 106 clamidósporo de D. flagrans, via oral. Foram testadas quatro soluções hiper-saturadas, 
açúcar, sal, sulfato de zinco e sulfato de magnésio em cinco diferentes concentrações cada (1.18; 1.20; 1.23; 1.27 e 
1.31g mL-1) pelas técnica de Mcmaster  e de centrifugo flutuação. Para cada solução, concentração e técnica utilizadas 
foram efetuadas cinco repetições. Os resultados mostraram que as soluções de açúcar e sulfato de magnésio na 
concentração 1.27 e 1.31g mL-1 obtiveram as maiores taxas de recuperação de clamidósporos nas fezes (CPG) quando 
comparado as demais soluções e concentrações, em ambas as técnicas. A técnica de Mcmaster apresentou uma taxa 
de recuperação superior à de centrifugo flutuação em relação ao CPG.  Com base nos dados apresentados conclui-se 
que estas técnicas são eficazes na quantificação de clamidósporos, além de auxiliar os técnicos no acompanhamento 
das propriedades que fazem uso controle biológico de helmintos com D. flagrans.  
 
Código P-191 
TÉCNICA DE CENTRIFUGO FLUTUAÇÃO COM SULFATO DE MAGNÉSIO NA QUALIFICAÇÃO E 
QUANTIFICAÇÃO DE CLAMIDÓSPOROS DE DUDDINGTONIA FLAGRANS EM FEZES DE OVINOS 
 

CENTRIFUGAL FLOTATION TECHNIQUE WITH MAGNESIUM SULPHATE FOR THE QUALIFICATION AND 
QUANTIFICATION OF DUDDINGTONIA FLAGRANS CHLAMYDOSPORES IN SHEEP FAECES 

ALEKSANDRO SCHAFER SILVA (UFSM); RÉGIS ADRIEL ZANETTE (UFRGS); MATEUS ANDERSON OTTO 
(UFSM); CLAUDIA DAL MOLIN SOARES (UFSM); JANIO MORAIS SANTURIO (UFSM); SILVIA GONZALEZ  
MONTEIRO (UFSM)  

Duddingtonia flagrans é uma espécie de fungo nematófago que ataca as formas larvárias dos parasitos na astagem, 
uma alternativa de controle biológico bastante estudada no Brasil. O objetivo deste estudo foi testar a técnica de 
centrífugo flutuação para quantificação de clamidósporos de D. flagrans nas fezes de ovinos e verificar a viabilidade 
morfológica dos mesmos. O experimento foi conduzido por 20 dias, sendo nesse período administrado, via oral a dose 
de 4500000 clamidósporos/dia em cápsulas de gelatina. Entre os dias 15 e 20 foram colhidas fezes e processadas pela 
técnica de centrífugo flutuação com sulfato de magnésio. A técnica testada foi descrita por Faust e colaboradores em 
1938 para pesquisa de ovos, cisto e oocistos de parasitos nas fezes de animais. A metodologia da técnica de Faust foi 
mantida para este estudo, no entanto as concentracões da solução foram alteradas, sendo utilizado as densidades 1.23, 
1.27 e 1.31g/mL que apresentaram uma taxa de recuperação diária de clamidósporos nas fezes de 145000, 387000 e 
165000, respectivamente. Na densidade 1.27g/mL, o método teve a capacidade de recuperar 8,65% dos clamidósporos 
administrados ao ovino, além de que, está concentração diferiu estatisticamente das demais quanto ao número de 
clamidósporos encontados nas fezes, sendo está superior as outras concentrações (1.23 e 1.31g/mL). A taxa de 
recuperação de clamidosporos foi calculada a patir de uma formula matemática que avalia a quantidade de 
clamidósporos ingeridos pelo ovino diariamente a quantidade recuperada pela técnica de centrífugo flutuação. A 
contagem de clamidosporos por grama de fezes (CPG) diária foi em média de 125, 340 e 115 para as densidades 1.23, 
1.27 e 1.31g/mL, respectivamente. Nas lâminas de vidro visualizou-se os clamisodóporos em aumento de 400 vezes e 
detectou-se a inviabilidade  dos amostras oscilava entre 1,91 e 3,73%, dos clamidósporos recuperados (100%). Com 
base nos resultados obtidos conclui-se que a técnica utilizada é um método eficaz de quantificação de clamidósporos 
nas fezes de ovinos, além de permitir uma avaliação com maior riqueza de detalhes da viabilidade morfológica dos 
clamidósporos.  
 
Código P-192 
PARASITOS GASTROINTESTINAIS EM LAGARTO (TUPINAMBIS TEGUIXIN) 
 

GASTROINTESTINAL PARASITES IN LIZZARD (TUPINAMBIS TEGUIXIN) 

TAYANA MARCHESE SESSEGOLO (UFSM); ALEKSANDRO SCHAFER SILVA (UFSM); RÉGIS ADRIEL 
ZANETTE (UFRGS); CAMILA TOCHETTO (UFSM); CAMILA BELMONTE OLIVEIRA (UFSM); JOÃO FÁBIO 
SOARES (UFSM); MATEUS ANDERSON OTTO (UFSM); SILVIA GONZALES MONTEIRO (UFSM) 

Estudos relacionados à fauna de helmintos e protozoários dos lagartos são ainda precários em algumas regiões do 
Brasil. O lagarto Tupinambis teguixin (Squamata: Teiidae) é o maior do Brasil, distribui-se por toda América do Sul 
desde a região dos Andes até às Antilhas, habitando regiões áridas, arenosas, capoeiras e matas, sendo no Rio Grande 
do Sul o de maior incidência entre os lagartos. Nesta pesquisa foram analisados dois exemplares encontrados mortos 
em estradas do município de Alegria, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Os répteis foram submetidos à necropsia e 
exame de fezes pelo método de centrífugo flutuação com sulfato de zinco. Os helmintos encontrados foram montados 
em lâmina de vidro e posteriormente identificados segundo suas respectivas chaves de classificação. Nestes animais 
observaram-se nematóides dos gêneros Physaloptera e Kalicephalus e protozoários do gênero Cryptosporidium. O 
presente trabalho registra o primeiro caso de parasitismo por estes gêneros de parasitos em lagarto T. teguixin de vida 
livre no país.  
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Código P-193  
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE COMPOSTOS ANTI-HELMÍNTICOS SOBRE NEMATÓIDES PARASITOS 
GASTRINTESTINAIS (STRONGYLOIDEA) DE CAPRINOS 
 

EVALUATION OF THE EFFICACY OF ANTIHELMINTICS COMPOUNDS ON PARASITICS GASTROINTESTINAL 
NEMATODES (STRONGYLOIDEA) OF GOATS 

ANDRÉ R. SILVA (UNIV. FED. DE VIÇOSA); JACKSON V. ARAÚJO (UNIV.FED. DE VIÇOSA); FÁBIO R. BRAGA 
(UNIV.FED. DE VIÇOSA); AÉCIO C. DE OLIVEIRA (UNIV. FED. DE VIÇOSA); ROGÉRIO O. CARVALHO (UNIV. 
FED. DE VIÇ.); JULIANA M. ARAUJO (UNIV. FED. DE VIÇ.); FERNANDA  V. CASTEJON (UNIV. FED. DE VIÇ.) 

Objetivando-se avaliar a ação de compostos anti-helmínticos sobre nematóides parasitos gastrintestinais de caprinos, 27 
cabras adultas Pardo Alpinas e Saanen foram divididas em três grupos. Os animais dos grupos 1 e 2 foram tratados com 
duas associações anti-helmínticas diferentes no dia zero. Os animais do grupo-1 foram tratados com closantel (75 
mg/mL), albendazole (38 mg/mL) e ivermectina B1a (2 mg/mL) na dose de 1ml/10Kg de peso vivo (p.v.) e por via oral 
(v.o.), os animais do grupo-2 foram tratados com closantel  (100 mg/mL), albendazole (50 mg/mL), levamisole (64 
mg/mL), ivermectina B1a (2 mg/mL), selênio (1 mg/mL) e cobalto (4,4 mg/mL) na dose de 1ml/10Kg de p.v. e por v.o. e os 
animais do grupo-3 (controle) receberam água destilada. Realizaram-se as contagens de ovos por grama de fezes (OPG) 
e coproculturas de todos os animais nos intervalos de 0, 3, 5, 7, 14, 21 e 28 dias. Hematócrito, contagem global e 
diferencial de leucócitos, proteína total e o teste Famacha foram realizados nos intervalos de 0, 14 e 28 dias. Seis 
animais de cada grupo sofreram eutanásia e necropsia no 28º dia. Os resultados demonstraram que somente a 
associação utilizada nos animais do grupo-2 foi eficaz.  Palavras – Chave: controle químico, anti-helmínticos, cabras.  
 
Código P-194 
DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-DIROFILARIA IMMITIS EM CÃES PORTADORES DE ERLIQUIOSE 
 

DETECTION OF ANTIBODIES ANTI-DIROFILARIA IMMITIS IN DOGS WITH ERLICHIOSIS 

RAPHAELA CRICCO GUIDI (UENF); BIANCA BRAND EDERLI (UENF); ANTÔNIO PEIXOTO ALBERNAZ (UENF); 
MICHELE TAVARES FARIA (UENF); NICOLE BRAND EDERLI (UENF) 

Dentre as enfermidades classificadas como zoonoses, encontra-se a dirofilariose, causada por um nematóide filarídeo, 
Dirofilaria immitis, cuja transmissão se dá à custa de mosquitos Culicidae. A Dirofilaria immitis se localiza no lado direito 
do coração e vasos sangüíneos adjacentes de carnívoros, causando lesões cardíacas, pulmonares e renais, podendo 
assumir formas clínicas severas e ocasionar a morte dos animais. No Brasil, considerando-se a extensão territorial e os 
variados climas, a distribuição e a prevalência da dirofilariose canina é pouco conhecida. O presente estudo objetivou 
detectar anticorpos anti-Dirofilaria immitis em cães portadores de erliquiose canina. Foram selecionados cães da Cidade 
de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, não havendo distinção de raça, sexo e idade. Todos os animais 
apresentaram resultados positivos para a ordem Rickettsiales em esfregaço sangüíneo, através da identificação de 
inclusões compatíveis em plaquetas e/ou em células mononucleadas. Para detecção de anticorpos de D. immitis foi 
utilizado o kit teste SNAP® 3Dx (laboratório IDEXX, EUA). No presente estudo foi utilizado soro e na falta deste, o 
plasma. A realização do teste seguiu as recomendações do fabricante. Dos 56 animais analisados pelo kit SNAP® 3Dx, 
para detecção de anticorpos anti-Dirofilaria immitis, nenhum apresentou resultado positivo. Podemos concluir a partir 
dos dados obtidos que a dirofilariose é uma doença de baixa ocorrência em cães portadores da erliquiose, 
demonstrando a necessidade de maiores pesquisas sobre o assunto. 
 
Código P-195 
MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF CODIOSTOMUM STRUTHIONIS (HORST, 1885) RAILLIET 
ANDHANRY, 1911 (NEMATODA, STRONGYLIDAE), PARASITE OF OSTRICHES (STRUTHIO CAMELUS 
LINNAEUS, 1758) (AVES, STRUTHIONIFORMES) 
 

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE CODIOSTOMUM STRUTHIONIS (HORST, 1885) RAILLIET E HANRY, 
1911 (NEMATODA, STRONGYLIDAE), PARASITA DE AVESTRUZES (STRUTHIO CAMELUS LINNAEUS, 1758) 
(AVES, STRUTHIONIFORMES) 

NICOLE BRAND EDERLI (UFRRJ); FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (UENF); MARIA DE 
LURDES DE AZEVEDO RODRIGUES (UFRRJ) 

Codiostomum struthionis is a nematode parasite of ostrich’s caecum and it feeds of the caecal mucosa.  The genus 
Codiostomum is composed by this unique species and little is known about its pathology, being considered by many 
authors as a non pathogenic parasite. The infections by C. struthionis are, sometimes, overlooked, because its eggs are 
indistinguishable to the one of other ostrich nematode, Libyostrongylus spp. Fecal cultures are necessary to obtain the 
infective larvae and posterior identification of these.  The aim of this study is to make a better morphological 
characterization of adults and infective larvae of C. struthionis.  To this, ten caecum of adult ostriches were collected and 
washed in saline solution 0,09%, samples of males and females were collected and quantified separately.  Part of the 
nematodes was fixed in A.F.A. for optical microscopy and the other part was fixed in Karnovsky solution for scanning 
electron microscopy.  For the obtaining of infective larvae, fecal samples were collected in the sites of high concentration 
of parasites in the respective caecum and submitted to fecal cultures.   The larvae were identified and measured with an 
optical microscope.  Nine of the ten slaughtered ostriches were parasitized by C. struthionis.  The nematodes were found 
in the final third of the caecum.  It was found a total of 566 parasites, being 234 males and 332 females, having no 
statistical difference among these.  All the recovered larvae of the fecal cultures had characteristics of C. struthionis.  
These presented the cephalic portion rounded with flat extremity, termination of the larvae tail acute and sheath tail long 
and filamentous.  All the adult parasites were characterized as C. struthionis. Through morphometrical analysis of the 
infective larvae it was verified that the sheath tail of the infective larvae although different from the one of Libyostrongylus 
spp. it is not a safe parameter in the differential diagnosis, mainly in relation to L. dentatus, being the morphology of the 
point of the larvae tail the best trait used in the distinction of the species. 
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Código P-196 
DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG ANTI-DIOCTOPHYME RENALE (GOEZE, 1782) EM CÃES DO DISTRITO DE 
SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS, SC PELO DOT-ELISA. 
 
DETENTION OF IGG ANTIBODIES ANTI-DIOCTOPHYME RENALE (GOEZE, 1782) IN DOGS OF THE SÃO 
CRISTÓVÃO DISTRICT, TRÊS BARRAS COUNTY, SANTA CATARINA STATE FOR THE DOT-ELISA. 

DANIELA PEDRASSANI (UNC); ADJAIR NASCIMENTO (UNESP JABOTICABAL); ROSÂNGELA  MACHADO 
(UNESP JABOTICABAL) 

Dioctophyme renale causador da dioctofimatose canina é frequentemente observado no Brasil e essencialmente 
diagnosticado na necropsia ou demonstração direta de ovos na urina. 
Detecção de anticorpos específicos pode ser uma alternativa para diagnosticar animais que não possuem parasitismo 
renal ou que possuem apenas parasitos machos ou imaturos, nos quais não haveria ovos na urina. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar o Dot-ELISA para a detecção de anticorpos IgG anti-D. renale em soros de cães do Distrito de São 
Cristóvão, Três Barras, SC. Para a produção do antígeno, formas adultas do parasito obtidas de cães naturalmente 
infectados foram dissecadas, em lupa, para remoção do esôfago. O esôfago foi lavado diversas vezes em PBS pH 7,2 
com EDTA 1mM, macerado e submetido a 6 ciclos de congelamento (-70ºC) e descongelamento (banho-maria 37ºC) 
seguido de sonicação. O material resultante foi centrifugado 30 min, 12.000g a 4ºC. O teor protéico foi determinado pelo 
método de ácido bicincônico. O dot-ELISA foi realizado em membrana de nitrocelulose com 4 &#956;g de antígeno, 
bloqueada por incubação por 12-16 horas em TBS contendo 5% de leite em pó desnatado. Soro e conjugado (anti-IgG 
de cão, peroxidase-SIGMA) foram utilizados nas diluições de 1:100 e 1:10000 respectivamente. Após lavagens com 
TBS, adicionava-se substrato OPD (1mg/mL). Após desenvolvimento da cor era procedida a leitura. Dos 32 soros 
testados, 21 eram de animais que apresentavam ovos do parasito na urina e 11 de animais com exame negativo de 
urina. Quando comparado ao exame de urina (padrão ouro), o dot-ELISA apresentou 95,2% de co-positividade, 90,9% 
de co-negatividade, Kappa 0,86 e correlação 0,861. O índice de classificação correta foi de 93,75%, com 6,25% de 
classificação incorreta. Os dados demonstram que o Dot-ELISA pode ser usado para detecção de anticorpos 
específicos contra D. renale no soro de cães suspeitos ou em estudos epidemiológicos. 
 
 
Código P-197 
FREQÜÊNCIA DE ASCARIS SUUM EM SUÍNOS EM ABATIDOS NO VALE DO RIO PIRANGA, MINAS GERAIS 
 
FREQUENCE OF ASCARIS SUUM IN SWINE SLAUGHTERING IN THE RIVER PIRANGA VALLEY’S, MINAS 
GERAIS STATE 

ANDERSON S. DIAS (FACASTELO); ALEXANDER M. TANURE (FACASTELO); HUGO G. V.C. MANHÃES 
(FACASTELO) 

O parasitismo por Ascaris suum é responsável por grandes prejuízos econômicos na suinocultura. As perdas principais 
estão associadas aos gastos com uso de vermífugos, perda de peso, competição alimentar e condenações de fígados 
ao abate. A presença de helmintos no trato gratrintestinal de suínos abatidos constitui elemento importante para avaliar 
a eficácia do programa de tratamento anti-helmíntico de uma unidade de criação. O objetivo desse trabalho foi avaliar a 
incidência de parasitismo de A. suum em suínos provenientes de propriedades de quatro municípios da microrregião do 
Vale do Piranga. No abate, 2865 suínos foram examinados quanto à presença desse helminto no intestino delgado. 
Dentre os suínos avaliados, 146 eram provenientes de criações não tecnificadas e 2719 de sistema de criações 
tecnificado. Foi encontrado esse nematóide nos intestinos delgados de animais advindos de 90 % de sistema de 
criações tecnificado e de 45,45 % dos de criações não tecnificado. Dentre todos os animais, a freqüência desse parasito 
foi observada em 608 animais (21,22 %), com freqüências de 22,03 % nos animais advindos de sistema de criação 
tecnificado e 6,16 % em animais advindos de sistema de criação não tecnificado. Os animais advindos do sistema de 
criação não tecnificado apresentaram prevalência maior de A. suum, possivelmente, porque são abatidos, geralmente, 
mais novos e porque o sistema de criação oferece situação de maiores possibilidade de reinfecção e persistência das 
formas infectantes no ambiente. Agradecimento: Prefeitura Municipal de Piranga 
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Código P-198 
ESTUDOS DE NEMATÓIDES EM TUPINAMBIS MERIANAE DA ZONA DA MATA SERRANA DO ESPÍRITO SANTO 
 
STUDIES IN NEMATODES IN TUPINAMBIS MERIANAE IN THE ZONA DA MATA SERRANA OF THE ESPÍRITO 
SANTO STATE 

HUGO G. V. C. MANHÃES (FACASTELO); ANDERSON S. DIAS (FACASTELO); ALEXANDER M. TANURE 
(FACASTELO); FILIPE F. MARELLI (FACASTELO); LOURENÇO B. HEMERLY (FACASTELO); ALAN J. G. SUHET 
(FACASTELO); WEVISON G. SUHETT (FACASTELO); ANDERSON  C. CAMARGO (FACASTELO); DOMINGOS 
C. DE ALMEIDA (FACASTELO) VIÇOSA); PAULO R. DOS SANTOS COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
VIÇOSA) 

As preocupações do homem quanto à extinção de algumas espécies animais, devem-se muitas vezes à dificuldade de 
sobrevivência da maioria das espécies, que pelo valor comercial do mesmo, quer pelo motivo da invasão do habitat do 
mesmo. O objetivo desse trabalho foi registrar a ocorrência de ascaridídeos parasitos de Tupinambis merianae (teiú) 
presentes na Mata Atlântica no estado do Espírito Santo. Esses répteis foram mortos por causa desconhecida e 
submetidos à necropsia no mês de outubro de 2007. Foram observados parasitos no estômago e intestino desses 
animais e foram classificados como do filo Nematelmintos, classe Nematoda. Estudos minuciosos e pesquisas por 
classificação dos mesmos foram procedidos e os nematóides presentes no estômago (sete exemplares) foram 
identificados como da superfamília Ascaridoidea, família Ascarididae, subfamília Ascaridinae, provavelmente do gênero 
Ophidascaris spp., apresentando comprimento médios de 30,10m e 66,70mm e espessuras médias de 0,65mm e 
1,31mm na região central do corpo, nos machos e fêmeas, respectivamente, apresentavam a cauda e região anterior 
afiladas, boca rudimentar e lábios trilobados, nas fêmeas, o flap vulvar estava localizado no terço final, ou seja, de forma 
subterminal. Os espécimes presentes no intestino (oito espécimes) apresentavam comprimentos médios de 6,10mm e 
1,70mm e espessuras médias de 0,15mm e 0,22mm nos machos e fêmeas, respectivamente, e foram classificados 
como pertencentes à superfamília Ascaridoidea, família Ascarididae, subfamília Ascaridinae, possuindo três lábios, 
cauda afilada, as fêmeas com a vulva no terço final do corpo.  Esse trabalho constitui um esforço no sentido de se 
conhecer melhor a helmintofauna parasitária de répteis silvestres. 
 
 
Código P-199 
INFECÇÃO PARASITÁRIA EM QUATRO RAÇAS OVINAS 
 
PARASITARY INFECTION IN FOUR SHEEP BREEDS 

CECÍLIA J. VERÍSSIMO (INSTITUTO DE ZOOTECNIA); RICARDO L. D. COSTA (APTA EXTREMO OESTE); 
EDUARDO A. CUNHA (INSTITUTO DE ZOOTECNIA); LUCIANA M. KATIKI (INSTITUTO DE ZOOTECNIA); 
MAURO S. BUENO (INSTITUTO DE ZOOTECNIA); VIVIAN A. C.  AFONSO (UNESP ARAÇATUBA) 

A verminose é um dos principais problemas sanitários da ovinocultura. Existem diferenças genéticas entre as raças de 
ovinos quanto à resistência à verminose. O objetivo deste trabalho foi comparar a evolução da infecção parasitária em 
ovelhas (idade superior a um ano e meio), no período de fevereiro de 2006 a janeiro de 2007, em quatro raças: Santa 
Inês (16), Morada Nova (20), Ile de France (15) e Texel (14), criadas em sistema intensivo de produção (média 35-40 
ovelhas/ha/ano) no Instituto de Zootecnia, em Nova Odessa, SP. Nos meses de fevereiro a agosto, outubro, novembro e 
janeiro, foram realizadas colheitas de fezes para OPG e de sangue para análise do volume globular (VG). A análise 
estatística foi realizada utilizando-se o SAS e as médias comparadas pelo teste SNK (5%). Em relação ao OPG, houve 
diferença (P<0,05), entre as raças, nos meses de junho e janeiro. O aumento do OPG no período periparto foi 
observado. Animais Santa Inês tiveram menor OPG (676,44±2021,26, P<0,05) que os da raça Ile de France 
(1.885,22±3.321,84), e as Morada Nova e Texel foram semelhantes entre si, assim como não diferiram das outras duas 
raças. As ovelhas Texel tiveram a menor (P<0,05) média geral de VG (26,38±4,59), porém considerada dentro do 
padrão de normalidade para ovinos. Nenhuma ovelha do experimento morreu devido à verminose durante o trabalho, e 
foram vermifugadas as que apresentavam VG<18: 1 Santa Inês, 1 Morada Nova, 2 Ile de France e 5 Texel. Uma Ile de 
France e uma Texel foram vermifugadas 2 vezes, e uma Texel, 3 vezes. Isso mostra que é possível criar ovelhas de 
raças exóticas e nacionais, em sistema intensivo de produção, sem a aplicação massal de vermífugos, e que a 
aplicação seletiva de anti-helmínticos é uma boa prática de controle da verminose a ser empregada nas criações ovinas. 

 

 



282 

 

Código P-200 
CORRELAÇÕES ENTRE VOLUME GLOBULAR E OPG DE OVELHAS SANTA INÊS, MORADA NOVA, ILE DE 
FRANCE E TEXEL 
 
CORRELATIONS BETWEEN HEMATOCRIT AND EPG OF SANTA INÊS, MORADA NOVA, ILE DE FRANCE AND 
TEXEL EWES 

CECÍLIA J. VERÍSSIMO (INSTITUTO DE ZOOTECNIA); RICARDO L. D. COSTA (INSTITUTO DE ZOOTECNIA); 
EDUARDO A. CUNHA (INSTITUTO DE ZOOTECNIA); VIVIAN A. C. AFONSO (UNESP ARAÇATUBA); LUCIANA 
M. KATIKI (INSTITUTO DE ZOOTECNIA); MAURO S. BUENO (INSTITUTO DE ZOOTECNIA) 

Dentre os fatores econômicos mais importantes para o insucesso da ovinocultura pode-se citar os prejuízos diretos e 
indiretos com as parasitoses. A alta patogenicidade dos nematóides, principalmente a do Haemonchus contortus, pode 
ser relacionada a  idade, sexo, condição fisiológica, alimentação, manejo e tipo racial, entre outros. Existe uma severa 
diferença na resposta do hospedeiro em relação à verminose, particularmente quando comparamos raças 
especializadas com alta produção e raças ainda em processo de seleção. O objetivo deste trabalho foi obter os 
coeficientes de correlação simples entre as variáveis Volume Globular (VG) e ovos por grama de fezes (OPG), no 
período de um ano, fevereiro de 2006 a janeiro de 2007, em quatro raças: Santa Inês (16), Morada Nova (20), Ile de 
France (15) e Texel (14), criadas em sistema intensivo de produção (média 35 ovelhas/ha/ano), todas com idade 
superior a um ano e meio, do Instituto de Zootecnia, em Nova Odessa/SP. Nos meses de fevereiro a agosto, outubro, 
novembro e janeiro, foram realizadas colheitas de fezes para OPG e de sangue para volume globular (VG). Os 
coeficientes de correlação foram obtidos através do programa estatístico SAS. Todos os coeficientes de correlação  de 
Pearson encontrados, entre VG e OPG, foram negativos, significando que um aumento no OPG, diminuiria o VG, ou 
seja, aumentaria a anemia. Para as raças Santa Inês e Morada Nova os coeficientes foram de média magnitude (r = 
0,26 e 0,28, respectivamente), enquanto que, para as raças Ile de France e Texel os coeficientes foram de média alta 
magnitude (r = 0,42 e 0,47, respectivamente). Esses coeficientes indicam que uma alteração no OPG nas raças Ile e 
Texel, alteraria de forma mais efetiva o VG, do que nas raças Santa Inês e Morada Nova, o que sugere uma maior 
resistência dessas duas últimas raças ao H. contortus. 
 
 
Código P-201 
REVERSÃO DA RESISTÊNCIA DE NEMATÓIDES GASTRINTESTINAIS EM REBANHO OVINO  
 
RESTORE OF ANTHELMINTIC EFFICACY IN A SHEEP HERD 

CECÍLIA J. VERÍSSIMO (INSTITUTO DE ZOOTECNIA); LUCIANA M. KATIKI (INSTITUTO DE ZOOTECNIA); 
MAURO S. BUENO (INSTITUTO DE ZOOTECNIA); EDUARDO A. CUNHA (INSTITUTO DE ZOOTECNIA)  

A verminose é um dos principais problemas sanitários da ovinocultura. A resistência dos nematóides aos anti-
helmínticos é entrave ao controle. Alternativas, como o controle seletivo, têm sido estudadas. O objetivo deste trabalho 
é relatar a reversão da resistência de nematóides a anti-helmínticos, observada em rebanho ovino manejado 
intensivamente (35-40 matrizes/ha/ano). Até o ano 2004, a aplicação de anti-helmínticos era feita em todo o rebanho 
(cerca de 3 a 4 aplicações/ano). A cada aplicação, trocava-se de grupo químico. A partir de 2004, quando se verificou a 
ineficácia de todos os grupos químicos disponíveis no mercado, os tratamentos passaram a ser táticos (somente em 
animais que apresentavam sintomas de verminose). Em 2006, passou-se a efetuar o controle seletivo, por meio da 
observação da mucosa ocular (método Famacha®), em todo o rebanho. Acompanhou-se a eficácia dos vermífugos à 
base de levamisol (dosagem de 7,5mg/kg) e moxidectina (0,2mg/kg) no período de 2000 a 2008. A porcentagem de 
eficácia foi calculada pela fórmula: % Ef = (média de OPG antes – média OPG depois)/ média OPG antes x 100. A 
porcentagem de eficácia do levamisol foi, respectivamente, para os anos 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 e 2008: 
99,19%, 95,92%, 57,51%, 0, 27,25%, 91,06% e 97,63%. A porcentagem de eficácia da moxidectina foi, 
respectivamente, para os anos 2000, 2003 e 2006: 0%, 55,26% e 86,25%. No ano de 2005, foram introduzidas 60 
ovelhas de diferentes procedências; em 2006 foram introduzidas 80 ovelhas, provenientes de um rebanho onde o 
levamisol e a moxidectina eram a segunda e terceira opção de anti-helmíntico. A chegada destes animais talvez tenha 
reintroduzido cepa sensível, e acelerado o processo de reversão da resistência. Além da reversão da resistência e 
menor gasto com vermífugos, outras vantagens foram notadas com uso do Famacha®: menor mortalidade e 
identificação de animais suscetíveis.  
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Código P-202 
CONTROLE ESTRATÉGICO DE HELMINTOS EM NOVILHAS BRANGUS COM A ASSOCIAÇÃO DE IVERMECTINA 
2,25% + ABAMECTINA 1,25% 1, NA REGIÃO CENTRAL DO BRASIL. 
 
CONTROL OF PARASITES (HELMINTH AND TICKS) IN BRANGUS HEIFERS WITH THE COMBINATION OF 
IVERMECTIN 2.25% + 1.25% ABAMECTIN 1, IN THE CENTRAL REGION OF BRAZIL. 

TIAGO PEREIRA ARANTES (INTERVET DO BRASIL); IVO BIANCHIN (EMBRAPA GADO DE CORTE) 

O sistema de produção de bovinos de corte  depende muito do rebanho de cria. As fêmeas são menores e mais 
precoces em acabamento e com isso são  importantes componentes nos sistemas que buscam o abate de animais 
jovens.  Os parasitas reduzem o crescimento e o ganho de peso dos animais e com isso há um retardamento  na idade 
abate e início do acasalamento.Este trabalho teve por objetivo avaliar  o desenvolvimento  ponderal de bezerras  recém-
desmamadas,  mantidas em pastagem de Brachiaria brizantha e submetidas ao controle estratégico com a associação 
de ivermectina 2,25% + abamectina 1,25% na dosagem de 1ml/50kg de peso, subcutânea. De um total de 200 bezerras 
mestiças (Brangus), com cerca de 7 meses de idade, recém desmamadas foram escolhidas 80 que levando em 
consideração peso e OPG formaram quatro grupos de 20 animais. Os animais do Grupo 1- tratados em maio, julho e 
setembro, Grupo 2- tratados em maio, agosto e novembro, Grupo 3- controle (sem tratamento) e Grupo 4- tratados em 
maio e novembro.Os animais ficaram a campo e todos os grupos permaneceram juntos em um mesmo piquete de 
maio/07 a abril/2008.  As médias foram comparadas pelo teste F (SAS). O OPG dos grupos 1 e 2  foram 
significativamente inferiores  (P<0,05)   aos grupos 3 e 4  que não diferiram entre si (P>0,05).  O ganho de peso (kg) 
durante todo o período foi de 114, 106, 91 e 98 respectivamente para os grupos 1, 2, 3, e 4.  O Ganho de peso dos 
grupos 1 e 2  não diferiram estatisticamente entre si (P>0,05) e diferiram dos grupos 3 e 4 (P<0,05) que não diferiram 
entre si  (P>0,05). Os grupos 2 e 4 não diferiram entre si (P>0,05).  Estes resultados confirmam que o controle 
estratégico dos helmintos gastrintestinais  de bovinos de corte, no Brasil Central, deve  se concentrar no período seco 
do ano.  
 
 
Código P-203 
DIFFERENTIAL LOCALIZATION OF LIBYOSTRONGYLUS DOUGLASSII AND L. DENTATUS (NEMATODA, 
TRICHOSTRONGYLIDAE) IN OSTRICHES (STRUTHIO CAMELUS) PROVENTRICULUS 
 
LOCALIZAÇÃO DIFERENCIAL DE LIBYOSTRONGYLUS DOUGLASSII E L. DENTATUS (NEMATODA, 
TRICHOSTRONGYLIDAE) NO PROVENTRICULO DE AVESTRUZES (STRUTHIO CAMELUS) 

NICOLE BRAND EDERLI (UFRRJ); FRANCISCO CARLOS  RODRIGUES DE OLIVEIRA (UENF) 

Libyostrongylus spp. are small nematodes parasites of ostrich’s proventriculus, being L. douglassii the specie most 
pathogenic, according some authors, and responsible for the mortality above 50% in juveniles birds.  The parasites can 
be observed under the koilin layer that covers the proventriculus, where they live sucking blood, while the immature 
forms penetrate deeply in the proventriculus glands causing severe inflammation.  Two of the three species of the genus 
Libyostrongylus were related infecting the ostriches flock in Brazil, L. douglassii and L. dentatus.  Thus the aim of this 
study was determine the parasitism location of these two species in the ostriches’ proventriculus.  To this, 10 birds were 
slaughtered and the proventriculus were collected and examined to the presence and localization of parasites with aid of 
a stereomicroscope.  The collected nematodes were fixed in hot A.F.A., and transferred to a solution containing alcohol 
70% and 10% glycerin.  These were identified with aid of an optical microscope.  All the proventriculus examined were 
parasitized by L. douglassii and L. dentatus. It was possible to observe differential localization of these two species in the 
examined proventriculus.  Specimens of L. douglassii were found under the koilin layer and in major quantity, while L. 
dentatus was inserted in the koilin layer with a reeled formation, determining an error in the diagnostic, once, all the 
scientific works mention the genus Libyostrongylus under the membrane of the proventriculus.  This fact can be 
responsible for the small number of reports of the occurrence of  L. dentatus.  Thus, the present study characterizes the 
parasitism location of these two species of Libyostrongylus found in Brazil, allowing the correct diagnosis in the 
necropsy. 
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Código P-204 
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE ANTI-HELMÍNTICA DA FOLHA DA MORINDA CITRIFOLIA (NONI) EM AVES 
POEDEIRAS NATURALMENTE INFECTADAS 
 

ABSENCE OF THE ANTHELMINTHIC ACTIVITY OF MORINDA CITRIFOLIA (NONI) LEAF IN  CHICKEN 
NATURALLY INFECTED 

DANILO RODRIGUES B. BRITO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO); ROZEVERTER  MORENO 
FERNANDES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); MARIA ZENAIDE DE LIMA CHAGAS MORENO 
FERNANDES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ); MARCOS DANIEL  S. FERREIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PIAUÍ); DANIELA  C. P. LIMA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); FERNANDA R. L. ROLIM4 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ) 

A Morinda citrifolia, normalmente conhecida por noni, de acordo com conhecimento popular, apresenta diversas ações 
medicinais, sendo uma delas a atividade anti-helmíntica. Este trabalho teve como objetivo determinar a ação anti-
helmíntica in vivo da folha da M.citrifolia. Utilizou-se 18 galinhas poedeiras naturalmente infectadas com A. galli e H. 
gallinarum, peso médio 1,5 Kg, divididas em grupos de seis animais (AD = Água destilada; PZ = Piperazina; EA= Extrato 
Aquoso). As folhas foram picadas, dessecadas em uma estufa de circulação forçada de ar durante cinco dias a uma 
temperatura máxima de 45ºC (± 1). Após esta etapa, o material foi triturado em moinho, obtendo-se um pó para o 
preparo do extrato aquoso através da cocção, na proporção de 50g de matéria vegetal (pó) para 500mL de água 
destilada. O EA, AD e PZ, após 12hs de jejum, foram administrados através de gavage durante três dias (10mL/Kg) 
correspondendo as doses 500; 0,0 e 100 mg/kg/dia, respectivamente. As fezes foram coletadas e processadas durante 
quatro dias e no quinto dia os animais foram sacrificados e o conteúdo intestinal foi coletado para contagem dos 
helmintos remanescentes. A atividade anti-helmíntica foi avaliada pelo método crítico controlado adaptado ao nosso 
modelo experimental. Os percentuais médios de eliminação (helmintos eliminados nas fezes/helmintos eliminados nas 
fezes + helmintos recuperados na necropsia x 100) registrados com os tratamentos sobre o A. galli e H. gallinarum 
foram: AD = 1,96%; 2,70%: PZ= 98,6%; 21% e EA=3,8%; 4,5%, respectivamente. Observou-se que o efeito do EA 
sobre o A. galli e H. gallinarum não diferiu do controle negativo (P>0,05). Conclui-se que o extrato aquoso da folha da 
M. citrifolia, numa concentração a 10%, não apresentou atividade sobre o A. galli e H. gallinarum.  
Agradecimento: CNPq/UFPI 
 
Código P-205  
OCORRÊNCIA DE NEMATÓIDES EM EQÜÍDEOS NO NORTE TOCANTINENSE, MEIO NORTE BRASILEIRO 
 

OCCURENCE OF NEMATODES IN HORSES OF NORTHERN TOCANTINS STATE, BRAZILIAN MIDDLE NORTH 

ANA GABRIELA C.R. DO NASCIMENTO (UFT); ALCIDES LUIZ MARCHESAN (UFT); BILGA L. DOS SANTOS 
(UFT); FAUSTO R. DE FARIA (UFT); KARLA  MUNIZ DA ALMEIDA (UFT); MARCELLO OTAKE SATO (UFT) 

Estudou-se a ocorrência de nematodioses em eqüinos na região norte do estado do Tocantins. Foram realizadas 
coletas de fezes em 70 eqüinos e 31 muares, totalizando 101 animais de diferentes faixas etárias, nas cidades de Nova 
Olinda, Araguanã, Babaçulândia e Santa Tereza. Os exames coprológicos foram realizados para contagem de ovos por 
gramas de fezes, identificação e quantificação de larvas, diagnóstico de habronemose e dictiocaulose. Houve ocorrência 
significante de larvas de pequenos e grandes estrôngilos bem como foram encontrados larvas de Dictyocaulus sp. em 
todas as regiões pesquisadas, entretanto não foram diagnosticadas larvas de Habronema spp.  
Palavras – Chave: Verminose; Estrôngilos; Cavalos; Vermes pulmonares; Habronemose. 
 
Código P-206 
EVOLUÇÃO DOS ACERTOS NA ESTIMATIVA DO GRAU DE ANEMIA EM OVINOS PELO MÉTODO FAMACHA© 
APÓS OITO MESES DE TREINAMENTO DOS AVALIADORES 
 

EVOLUTION IN THE ESTIMATIVE OF THE RIGHT DEGREE OF ANEMIA WITH FAMACHA© SYSTEM IN SHEEP 
AFTER EIGHT MONTHS OF TRAINING OF THE EVALUATORS 

MAURÍCIO O.  WILMSEN (LAB. PARASITOLOGIA VETERINÁRIA - PUCPR-CAMPUS TOLEDO); LUCAS PIROCA 
(LAB. PARASIT. VETERINÁRIA - PUCPR-CAMPUS TOLEDO); LUIZ F. PAIVA (LAB. PARASIT. VETERINÁRIA - 
PUCPR-CAMPUS TOLEDO); CAMILA C. PARADA (LAB. PARASIT. VETERINÁRIA - PUCPR-CAMPUS TOLEDO); 
FERNANDA ROSALINSKI-MORAES (LAB. PARASIT. VETERINÁRIA - PUCPR-CAMPUS TOLEDO) 

A haemoncose é o principal entrave sanitário à ovinocaprinocultura em regiões tropicais e subtropicais, uma vez que 
este parasito é altamente hematófago. Uma alternativa para o diagnóstico e controle desta enfermidade é método 
FAMACHA©, que permite estimar clinicamente o grau de anemia dos animais, mas requer treinamento dos avaliadores 
para diminuir a subjetividade na avaliação. Na maior parte das vezes os equívocos são considerados de pouca 
gravidade e parecem diminuir à medida que a pessoa se torna mais experiente ao realizar a avaliação a campo. A  fim 
de mensurar se ocorre diferença na estimativa do grau de anemia em ovinos pelo método FAMACHA© após oito meses 
do treinamento dos avaliadores, 18 alunos do terceiro ano do curso de Medicina Veterinária da PUCPR-Campus Toledo 
foram treinados realizando a avaliação de 20 ovinos cujo valor de hematócrito era conhecido. O grau FAMACHA© 
atribuído era considerado correto ou não conforme o valor do hematócrito do animal, e a gravidade dos erros 
quantificada de forma penalizada e não penalizada conforme Bath et al. (2001). Após o treinamento, os acadêmicos 
realizaram um total de 10 avaliações dos ovinos pertencentes à Universidade, distribuídas ao longo de oito meses. Ao 
final deste período, o grau de acertos foi estimado novamente em animais com valores conhecidos de hematócrito. A 
diferença entre os escores de erros na primeira e na última avaliação foi realizada pelo teste T dependente, utilizando o 
software Statistica 2.0. A média de acertos na primeira avaliação foi de 2,53 (não penalizada) e 4,13 (penalizada). Na 
segunda avaliação estes valores foram de 1,73 e 3,12 respectivamente. Apenas quando os erros foram estimados de 
forma não penalizada foi observada diferença significativa (p<0,05). Isso indica que o número de avaliações 
equivocadas tende a diminuir com a experiência do avaliador, mas a gravidade dos erros tende a se manter constante. 
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Código P-207 
TESTE DE EFICÁCIA DOS ANTI-HELMÍNTICOS ALBENDAZOL, IVERMECTINA E LEVAMISOL EM UM REBANHO 
CAPRINO DO MUNICÍPIO DE BENEVIDES-PA., BRASIL. 
 
TEST OF EFFICACY OF THE ANTHELMINTICS ALBENDAZOL, IVERMECTIN AND LEVAMISOL IN A GOAT FLOCK 
IN BENEVIDES, PARÁ, BRAZIL. 

JAMIR JUNIOR P. MACEDO (MÉDICO VETERINÁRIO AUTÔNOMO); RAIMUNDO NONATO MORAES BENIGNO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA); DJACY BARBOSA RIBEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DA AMAZÔNIA); KELLICE FEITOSA ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA) 

Objetivando avaliar a atual situação dos antihelmínticos em caprinos de uma propriedade rural localizada no distrito de 
Benfica, município de Benevides–Pará, selecionou-se 40 animais sem raça definida, com quatro a seis meses de idade, 
sendo divididos em quatro grupos experimentais, um controle e três tratados com albendazol, levamisol e ivermectina, 
randomizados de acordo com os valores das cargas parasitárias obtidas na técnica McMaster. A identificação da biota e 
as médias das cargas parasitárias, de cada grupo experimental, foram analisadas no dias zero e nos dias 7, 14 e 28 
pós-tratamento. Para verificar a ocorrência de estirpes de nematóides resistentes, foi calculado o percentual de eficácia 
de cada anti-helmíntico utilizando-se os valores médios das cargas parasitárias obtidos no sétimo dia pós-tratamento, 
multiplicado por 100 e dividido pelo valor médio da carga parasitária do grupo controle. Considerou-se como indicativo 
de resistência, percentuais abaixo de 90%.Os valores médios dos exames foram transformados para a escala 
logarítmica, aplicando-se o teste T no intuito de verificar diferenças nos três dias experimentais de cada grupo 
farmacológico e, entre os grupos em cada dia experimental. A biota foi representada pelos nematódeos Strongyloides 
Haemonchus, Trihostrongyus e Cooperia, sendo que nos dias experimentais zero e 7 prevaleceu  a infecção por 
Strongyloides, e nos dias  14 e 28 por Haemonchus (média de 82,6%).O grupo  ivermectina foi o único que  apresentou 
um percentual de eficácia indicativo de resistência (índice de redução de 69,19%), inclusive no 28º dia este índice foi de 
apenas 7,8%. Os dados obtidos no 7º dia revelam que, no grupo albendazol, apesar de não ter demonstrado indicativo 
de resistência, o valor médio da carga parasitaria não diferiu estatisticamente do grupo ivermectina e, no grupo 
levamisol diferiu estatisticamente dos demais. Ao final do experimento, o grupo levamisol foi o que apresentou maior 
índice de redução da carga parasitária (74,59%).  
 
 
Código P-208 
ATIVIDADE ANTI-HELMÍNTICA DO EXTRATO ETANÓLICO DA CASCA DO JATOBÁ (HYMENAEA COURBARIL L.) 
SOBRE HETERAKIS GALLINARUM 
 
ANTHELMINTHIC ACTIVITY OF THE ETHANOLIC EXTRACT OF THE BARCK OF JATOBÁ (HYMENAEA 
COURBARIL L.) ON HETERAKIS GALLINARUM 

MARIA ZENAIDE DE L. C. MORENO FERNANDES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ); ROZEVERTER 
MORENO FERNANDES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); DANILO RODRIGUES BARROS BRITO 
(UNIERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO); HELCIO RESENDE BORBA (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 
DO RIO DE JANEIRO) 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a atividade anti-helmínitca in vitro e in vivo do extrato etanólico (EE) da 
casca do jatobá (Hymenaea courbaril), árvore encontrada na Amazônia e Mata Atlântica brasileira, ocorre desde o Piauí 
até o Norte do Paraná. Os testes “in vitro” foram realizados em helmintos adultos, machos/fêmeas, coletadas do 
intestino delgado de aves necropsiadas. Os parasitos foram colocados em placas de Petri , divididos em grupos de 
dez/placa com três repetições para cada concentração. O extrato etanólico foi diluídos nos volumes de 2, 4, 8, 16 e 32 
mL acrescidos de 58, 56, 52, 44 e 28 mL da solução de “Tyrode”, completando um volume 60 mL/placa, obtendo-se 
concentrações finais de 0;42 0,84; 1,70; 3,40 e 6,80 mg/mL. As placas foram incubadas em B.O.D. a 37ºC (±1) e 
observadas a cada 24 horas totalizando 96horas. Na atividade anti-helmíntica “in vivo” utilizou-se 18 aves adultas, com 
peso médio de 1,5 kg, divididas em grupos de seis animais, sendo um teste, um controle positivo (piperazina 
tetrahidratada) e um negativo (DMSO). O EE foi administrado através de gavage durante três dias consecutivos, nas 
doses de 187 mg/kg/dia. No teste “in vitro” obteve-se 100% de mortalidade em todas as concentrações testadas, porém 
na concentração de 6,8mg/mL este efeito ocorreu nas primeiras 24 horas de observação, ao contrário da piperazina que 
só demonstrou esta mortalidade após 48hs de observação. No entanto, no teste in vivo o percentual de eliminação 
deste nematóide foi muito inferior com apenas 9,74% de eficácia, provavelmente este comportamento seja devido ao 
metabolismo de primeira passagem que pode ter inativado as substâncias responsáveis pela mortalidade observada no 
teste in vitro. Agradecimento: UFPI 
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Código P-209 
AVALIAÇÃO IN VIVO DA ATIVIDADE ANTI-HELMÍNTICA DA OPERCULINA MACROCARPA, URB. SOBRE 
ASCARIDIA GALLI  
 
EVALUATION IN VIVO OF THE ANTHELMINTIC ACTIVITY OF THE OPERCULINA MACROCARPA, URB. ON 
ASCARIDIA GALLI. 

MARIA ZENAIDE DE L. C. MORENO FERNANDES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ); ROZEVERTER 
MORENO FERNANDES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIUAÍ); DANILO RODRIGUES BARROS BRITO 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO); HELCIO RESENDE BORBA (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 
DO RIO DE JANEIRO) 

A batata-de-purga tem sido utilizadas há muito tempo na medicina tradicional como laxante na forma de pó, resina e 
tintura. Assim, o objetivo foi determinar a atividade anti-helmíntica do extrato aquoso e etanólico da batata-de-purga 
sobre o Ascaridia galli. Utilizou-se 30 galinhas poedeiras naturalmente infectadas, peso médio 1,5 Kg, divididas em 
grupos de seis animais (Água destilada (AD); Piperazina (PZ), dimetilsulfóxico (DMSO),  Extrato Aquoso (EA), Extrato 
Etanólico (EE), As aves foram colocadas em gaiolas individuais com período de adaptação de 72hs, recebendo 
diariamente 50g de ração e água ad libitum. As soluções foram administradas, após 12h de jejum, através de gavage 
durante três dias consecutivos no volume de 10 ml/Kg que correspondeu as concentrações de 100; 187,5 e 422,25 
mg/kg/dia. As fezes foram coletadas e processadas durante quatro dias e conservadas em solução de AFA quente para 
posterior contagem dos helmintos eliminados. No quinto dia os animais foram sacrificados, necropsiados e o conteúdo 
do trato gastrointestinal coletado para contagem dos helmintos remanescentes. A atividade anti-helmíntica foi avaliada 
pelo método crítico controlado adaptado ao nosso modelo experimental. Os percentuais médios de eliminação de A. 
galli obtidos com AD= 16,55%: PZ= 98,61%, DMSO =  22,64  EA= 23,64 % e G4= 22,40% este resultados revelam que 
não houve diferença significativa (P>0,05) entre os extratos aquoso e etanólico de O. macrocarpa quando comparados 
entre si e seus controles. Estes comparado a piperazina apresentaram apenas ¼ da ação do anti-helmíntico padrão, 
sendo esta estatisticamente superior aos extratos testes. Assim, conclui-se que a O. macrocapa não apresentou 
atividade sobre estes helmintos no teste considerado. Agradecimento  UFPI 
 
 
Código P-210 
ESTUDO FARMACOLÓGICO DA ATIVIDADE ANTI-HELMÍNTICA DE SIMAROUBA VERSICOLOR, ST. HILL SOBRE 
ASCARIDIA GALLI 
 
 PHARMACOLOGICAL STUDY OF THE ANTHELMINTIC ACTIVITY OF SIMAROUBA VERSICOLOR, ST. HILL ON 
ASCARIDIA GALLI 

MARIA ZENAIDE DE LIMA CHAGAS MORENO FERNANDES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ); 
ROZEVERTER MORENO FERNANDES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); HELCIO RESENDE BORBA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO) 

Sabendo-se das potencialidades de nossa flora, já nos anos 80, observa-se um aumento no entusiasmo em relação ao 
uso de plantas medicinais e seus extratos. Dentro desta perspectiva, várias pesquisas têm sido realizadas em busca 
das mais diferentes ações das plantas citadas popularmente como medicinais. Assim, o objetivo deste trabalho foi 
determinar a ação anti-helmíntica in vitro e in vivo dos extratos aquoso (EA) e etanólico (EE) Simarouba versicolor sobre 
Ascaridia. galli. Os testes “in vitro” foram realizados em helmintos adultos, machos/fêmeas, coletadas do intestino 
delgado de aves necropsiadas. Os parasitos foram colocados em placas de Petri , divididos em grupos de dez/placa 
com três repetições para cada concentração. Os extrato foram diluídos nos volumes de 2, 4, 8, 16 e 32 mL acrescidos 
de 58, 56, 52, 44 e 28 mL da solução de “Tyrode”, completando um volume final de 60 mL/placa. Estas foram incubadas 
em B.O.D. a 37ºC (±1) e observadas a cada 24 horas totalizando 96 horas. Na atividade anti-helmíntica “in vivo” utilizou-
se 24 aves adultas, com peso médio de 1,5 kg, divididas em grupos de seis animais, sendo um controle positivo 
(piperazina tetrahidratada) e dois negativos (DMSO e água). Os maiores percentuais de mortalidade obtidos “in vitro” 
sobre A. galli para o EA foi de 63,33% na concentração de 3,2mg/mL. Quanto ao EE este apresentou 73,33% de 
mortalidade na concentração de 6,8 mg/mL. Já no teste in vivo os percentuais de eliminação de A. galli para o EA e EE 
foram de 19,32% e 12,41%, respectivamente, sendo inferiores aos resultados obtidos com o teste in vitro. 
Provavelmente este comportamento ocorreu devido a processos fisiológicos, como metabolismo de primeira passagem 
que pode ter inativado as substâncias responsáveis pelo efeito anti-helmíntico observados no teste in vitro que não 
sofreu este tipo de interferência. Agradecimento UFPI 
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Código P-211 
PLANTAS E COMPOSTOS QUÍMICOS DE ORIGEM VEGETAL PARA O CONTROLE DE NEMATÓIDES 
 
PLANTS AND CHEMICAL COMPOUNDS FOR NEMATODE CONTROL 

LUCIANA MORITA KATIKI (APTA-IZ (PÓS GRADUANDA UNESP-BOTUCATU)); ANA CAROLINA SOUZA  
CHAGAS (EMBRAPA-SÃO CARLOS); CECÍLIA JOSÉ VERÍSSIMO (APTA-IZ) 

O parasitismo gastrintestinal representa grave problema para algumas espécies animais devido à alta prevalência e à 
perda econômica que causa. O aumento da resistência aos anti-helmínticos e a preocupação cada vez mais crescente 
sobre os resíduos de fármacos nos derivados alimentícios, tornou necessário buscar novos agentes antiparasitários. As 
plantas medicinais representam grande fonte de pesquisa. O objetivo foi realizar uma revisão em base de dados 
científica (CAPES, Pubmed, Scopus) dos trabalhos nacionais e internacionais que avaliaram a ação anti-helmíntica de 
plantas medicinais e verificar quais espécies são relatadas, a que famílias pertencem e qual constituinte químico mais 
comum entre as espécies medicinais. A revisão refere 53 trabalhos, 128 plantas medicinais e 42 famílias submetidas à 
avaliação in vitro e in vivo. A família Fabaceae (Leguminosae) apresentou 20% das plantas estudadas, concentra em 
suas espécies taninos como principal constituinte químico e 84% dos trabalhos demonstraram atividade anti-helmíntica 
positiva. A família Asteraceae representou 11% das plantas estudadas, teve como principal constituinte químico os 
terpenos e em 71% delas, resultado positivo. A família Myrsinaceae esteve presente em 7% dos trabalhos e os 
constituintes são os flavonóides e taninos e obteve 55% de resultados positivos. A família Meliaceae foi bastante 
estudada devido à Azadirachta indica, que contém terpenos como constituintes químicos, porém com atividade anti-
helmíntica pouco promissora. 6% dos trabalhos foram publicados até a década de 90, 13% foram publicados na década 
de 90 e 81% após o ano 2000. A revisão demonstrou que as plantas avaliadas tiveram uma prévia indicação étnica, os 
estudos progrediram com grande intensidade após o ano 2000, as espécies mais estudadas estão na família Fabaceae, 
seguida de Asteraceae, Myrsinaceae e Meliaceae e os taninos, terpenos e flavonóides foram os mais citados nos 
trabalhos como sendo o principal constituinte químico das espécies avaliadas.  
 
 
Código P-212 
FREQÜÊNCIA DE HELMINTOS GASTRINTESTINAIS DE EQÜINOS DE PORTO ALEGRE, RS 
 
FREQUENCE OF GASTRINTESTINAL HELMINTHS OF EQUINES FROM PORTO ALEGRE, RS 

SANDRA MÁRCIA TIETZ MARQUES (UFRGS); MICHELE SCHNELL (UFRGS); RACHEL GALON (UFRGS); 
CRISTINA GERMANI FIALHO (UFRGS); MARIANA CAETANO TEIXEIRA (UFRGS); FLÁVIA CAMARGO DE 
OLIVEIRA (UFRGS); FLÁVIO ANTÔNIO PACHECO DE ARAUJO (UFRGS) 

O parasitismo de eqüinos por nematódeos gastrintestinais é uma importante causa de dano à saúde, acarretando 
diminuição da performance e capacidade dos animais atletas, comprometimento das mucosas do aparelho digestivo, 
cólicas verminóticas, diarréia, retardo no crescimento e baixo rendimento no trabalho e nas pistas. O objetivo deste 
trabalho foi determinar a freqüência de ovos de parasitos de eqüinos através das técnicas coproparasitológicas de 
Willis-Mollay (flutuação) e Dennis-Stone e Swanson (sedimentação), antes do manejo de desverminação trimestral. 
Amostras fecais foram coletadas de 89 cavalos adultos, pertencentes ao 3° Regimento de Cavalaria de Guarda do 
Exército Brasileiro (60), ao Hotel Equestre Campo Novo (12) e em atendimento clínico (7) no Hospital de Clínicas 
Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. As fezes foram coletadas diretamente do reto, 
em janeiro e fevereiro de 2008. Os animais são hospedados e estabulados em baias à noite e em piquetes a maior 
parte do dia. A freqüência geral foi de 60,7% (54/89) de amostras positivas, com ovos de nematódeos recuperados por 
ambas as técnicas. A técnica de flutuação demonstrou positividade em 56,2% (50/89) e a técnica de sedimentação em 
32,6% (29/89), detectando ovos de Parascaris equorum, Strongyloides spp. e estrôngilos. As freqüências parciais foram 
de: 28,6% (2/7), 58,3% (7/12) e 64,3% (45/70), respectivamente para eqüinos do Hospital de Clínicas Veterinária, do 
Hotel Eqüestre e do Exército Brasileiro. Seis eqüinos (6,7%) apresentaram infecção mista e quatro (4,5%) foram 
positivos somente pela técnica de sedimentação. O ideal é utilizar mais de uma técnica parasitológica para melhorar a 
sensibilidade diagnóstica e adotar programas de manejo higiênico e de tratamento antiparasitário. 
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Código P-213 
EPIDEMIOLOGÍA DE LA TRICOSTRONGILIDOSIS BOVINA EN EL CENTRO ESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES CON ÉNFASIS EN EL COMPLEJO INHIBICIÓN-DESINHIBICIÓN DE OSTERTAGIA OSTERTAGI BAJO 
CONDICIONES CONTROLADAS DE PASTOREO 
 
EPIDEMIOLOGY OF CATTLE TRICHOSTRONGYLIDOSIS IN THE CENTRAL EASTERN OF THE PROVINCE OF 
BUENOS AIRES WITH EMPHASIS ON THE INHIBITION RESUMPTION COMPLEX OF OSTERTAGIA OSTERTAGI 
DEVELOPMENT UNDER CONTROLLED GRAZING CONDITIONS 

JOSÉ FLOREZ GÉLVEZ (FAC. CS. AGRARIAS, UNIV. PAMPLONA, COLOMBIA); CÉSAR FIEL (FAC. CS. VET. 
UNCPBA, TANDIL, ARGENTINA); CARLOS SAUMELL (FAC. CS. VET. UNCPBA, TANDIL, ARGENTINA); LUISF 
FUSÉ (FAC. CS. VET. UNCPBA, TANDIL, ARGENTINA); ERNESTO FREIJE (FAC. CS. VET. UNCPBA, TANDIL, 
ARGENTINA); PEDRO STEFFAN (FAC. CS. VET. UNCPBA, TANDIL, ARGENTINA); LUCÍA IGLESIAS (FAC. CS. 
VET. UNCPBA, TANDIL, ARGENTINA). F ALVES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); LUIZA N.  FRASSY 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); PAULO R. DOS SANTOS COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
VIÇOSA) 

Las parasitosis gastrointestinales constituyen en la Pampa Húmeda Argentina un serio problema para el sistema de 
producción ganado de carne. La especie de nematodo más patógena es Ostertagia ostertagi ya que presenta una 
inhibición estacional que ocurre en primavera e inicios de verano y posteriormente una desinhibición que tiene un efecto 
negativo en la ganancia de peso. Desde agosto de 2005 hasta marzo de 2006, se estudio la epidemiología de la 
tricostrongililidosis bovina haciendo énfasis en el fenómeno inhibición- desinhibición de Ostertagia ostertagi para 
determinar los porcentajes y fluctuaciones mensuales de este complejo e investigar las posibles causas de estas 
variaciones. Se introdujeron 44 terneros de 4-5 meses de edad libres de parásitos, distribuidos en 4 períodos mensuales 
de pastoreo (agosto/setiembre, setiembre/octubre, octubre/noviembre, noviembre/diciembre). Después de cada período 
de pastoreo los animales se encerraron y se alimentaron con heno libre de parásitos y agua a voluntad. Mensualmente 
se sacrificaron dos animales de cada período de pastoreo para realizar: conteo e identificación de parásitos abomasales 
e intestinales, toma de muestras de materia fecal para conteo de huevos y sangre para medición de pepsinógeno. Se 
realizaron muestreos de la pastura para estimar la evolución de su contaminación. Se tomaron y analizaron los datos 
climáticos. En todos los períodos de pastoreo predominaron las formas adultas e inhibidas de Ostertagia ostertagi, 
Trichostrongylus axei y Cooperia spp. Los mayores porcentajes de las formas hipobióticas de Ostertagia ostertagi se 
observaron a mediados y fines de primavera, coincidiendo con aquellos meses donde hubo un incremento de 
temperatura y fotoperíodo. Hubo tres fases marcadas de desinhibición, las cuales estuvieron influenciadas por la 
disminución de la temperatura y el fotoperíodo. Bajo las condiciones climáticas de la zona de estudio los factores 
ambientales tuvieron gran incidencia en la presentación del fenómeno de inhibición-desinhibición de Ostertagia 
ostertagi. 
 
 
Código P-214 
INFECÇÃO POR HEMINTOS GASTRINTESTINAIS EM BOVINOS DE DIFERENTES GRUPOS GENÉTICOS 
 
GASTROINTESTINAL HELMINTHES INFECTION IN CATTLE OF DIFFERENT GENETIC GROUPS 

MÁRCIA CRISTINA DE SENA  OLIVEIRA (EMBRAPA PECUÁRIA SUDESTE); ANA CAROLINA DE S. CHAGAS 
(EMBRAPA PECUÁRIA SUDESTE); MAURÍCIO MELLO ALENCAR  (EMBRAPA PECUÁRIA SUDESTE); 
WALDOMIRO BARIONI JÚNIOR (EMBRAPA PECUÁRIA SUDESTE); DANIELE CRISTINA  SCHIAVONE (ALUNA 
UNICEP); RODRIGO GIGLIOTI (ALUNO UNESP/JABOTICABAL); JENIFER FERREZINI (ALUNA UNICEP) 

As infeções por helmintos gastrintestinais provocam graves prejuízos à pecuária no Brasil. A seleção de animais 
resistentes a esses parasitas é apontada como sendo uma estratégia que minimizaria os efeitos dessas enfermidades, 
reduzindo inclusive a freqüência de tratamentos. Para verificar se existe diferença entre raças, durante o período de 14 
meses (outubro de 2006 a novembro de 2007) foram observadas 67 fêmeas, sendo 26 da raça Nelore, 23 cruzados ½ 
Senepol+ ½ Nelore e 18 cruzados ½ Aberdeen Angus + ½ Nelore. Estes animais apresentavam idades entre sete e oito 
meses, ao início do experimento. Eles foram tratados com medicamento a base de albendazol, 30 dias antes do início 
do experimento, e permaneceram em piquetes rotacionados de capim-tanzânia, sem qualquer medicação. Mensalmente 
foram colhidas amostras de fezes para execução de OPG e de coproculturas, e amostras de sangue, para determinação 
do hematócrito. Os dados de OPG foram transformados em log10(n+1) e submetidos a análise de variância para 
estudar os efeitos de raça, época do ano e interações. Não houve diferenças significativas entre os grupos genéticos 
estudados para as médias de OPG e hematócrito. Foi encontrada associação inversa entre os valores de OPG e de 
hematócrito, sendo que nos períodos mais secos houve decréscimo do OPG e aumento concomitante do hematócrito. 
As maiores médias de OPG foram verificadas nos meses mais úmidos e quentes e as menores nos mais secos e frios, 
sendo que variaram entre 3,20 e 0,47, respectivamente. Nos três grupos genéticos pôde ser verificada a distribuição 
agregada típica das infecções parasitárias. Os principais gêneros encontrados foram Cooperia spp., Haemonchus spp. e 
Oesophagostomun spp. seguidos de  Trichostrongylus spp., em menor proporção. Esses resultados sugerem que 
bovinos dos grupos genéticos estudados, quando submetidos ao mesmo regime de pastagens, não apresentam 
diferença significativa quanto à suscetibilidade aos helmintos gastrintestinais. 
Agradecimento Projeto financiado pela Embrapa 
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Código P-215 
OTIMIZAÇÃO DA ECLODIBILIDADE LARVAR NO EGG HATCH TEST  
 
IMPROVEMENT OF LARVAL HATCHING ON EGG HATCH TEST 

ANA CAROLINA CHAGAS (EMBRAPA PECUÁRIA SUDESTE); MÁRCIA OLIVEIRA (EMBRAPA PECUÁRIA 
SUDESTE); CAMILA CARVALHO (CURSO DE CIÊNCIA BIOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
CARLOS); CYNTHIA GEORGETTI (CURSO DE CIÊNCIA BIOLÓGICAS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL 
PAULISTA); DANIELE SCHIAVONE (CURSO DE CIÊNCIA BIOLÓGICAS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 
CENTRAL PAULISTA); JENIFER FERREZINI (CURSO DE CIÊNCIA BIOLÓGICAS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 
CENTRAL PAULISTA) 

A padronização de metodologias in vitro é importante para a credibilidade dos dados e comparação dos resultados entre 
diferentes autores. Este estudo teve por objetivo a melhoria da eclodibilidade no teste com ovos de nematóides 
gastrintestinais. As soluções estoques foram assim produzidas: Escherichia coli: 15 mg/100mL; Anfotericina B: 
25Mg/mL; meio nutritivo: 1g de extrato vegetativo, 90mL de salina normal, 10mL de solução balanceada de Earle. 
Realizou-se testes com metodologia padronizada avaliando-se os tratamentos: 1) controle com água destilada; 2) 
adição de anfotericina B (1ML da solução estoque/poço), 3) anfotericina (10ML/poço), 4) E. coli e meio nutritivo (300 ML 
e 120 ML respectivamente), 5) E. coli, meio nutritivo (300 ML e 120 ML) e anfotericina (1ML/poço), 6) E. coli, meio 
nutritivo (300 ML e 120 ML) e anfotericina (10ML/poço). Em cada poço foi usado o volume total de 1mL e adicionou-se 
aproximadamente 147 ovos recuperados pelo uso seqüencial de peneiras. As fezes foram colhidas de ovinos da 
Embrapa Pecuária Sudeste. Cada tratamento foi feito em seis repetições totalizando aproximadamente 882 ovos. As 
placas foram acondicionadas em B.O.D. (25°C/72 horas), quando foi realizada a contagem das larvas eclodidas. Os 
dados foram analisados pelo GLM do SAS e as médias comparadas pelo teste de Tukey. A eclodibilidade dos 
tratamentos um a seis foi: 79.8%b, 66.7%c, 74,8%b, 98.4%a, 97.9%a, 99.1%a, respectivamente. Ocorreu aumento da 
eclodibilidade nos tratamentos 4, 5 e 6, enquanto os demais foram estatisticamente diferentes (P<0,01). A metodologia 
padrão não utiliza E. coli e meio, mas os resultados obtidos neste experimento indicam que sua presença estimulou o 
desenvolvimento e a eclodibilidade larvar por meio do aumento da permeabilidade da casca do ovo. Desta forma, 
recomenda-se a utilização do meio de cultura no teste, quando os índices de eclodibilidade do controle não estão 
satisfatórios em relação aos tratamentos com fitoterápicos ou anti-helmínticos sintéticos.  
Agradecimento À Embrapa e Fapesp pelo fornecimento de bolsas. 
 
 
Código P-216 
ATIVIDADE DE EXTRATOS VEGETAIS IN VITRO SOBRE OVOS DE NEMATÓIDES GASTRINTESTINAIS DE 
OVINOS 
 
ACTIVITY OF PLANT EXTRACTS IN VITRO ON GASTROINTESTINAL NEMATODES EGGS FROM SHEEP 

CAMILA CARVALHO (CURSO DE CIÊNCIA BIOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS); 
ANA CAROLINA CHAGAS (EMBRAPA PECUÁRIA SUDESTE); MÁRCIA OLIVEIRA (EMBRAPA PECUÁRIA 
SUDESTE); SÉRGIO ESTEVES (EMBRAPA PECUÁRIA SUDESTE); CAROLINA GIGLIOTI (CURSO DE CIÊNCIA 
BIOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS); RODRIGO GIGLIOTI (MESTRANDO UNESP 
JABOTICABAL); MARSELE ISIDORO (MESTRANDA DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO CARLOS); MARIA FÁTIMA SILVA (DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO CARLOS) 

Atualmente o uso indiscriminado de antiparasitários na ovinocultura se tornou rotina na maioria das propriedades e 
existe uma preocupação com relação aos resíduos dessas drogas nos produtos de origem animal e no ambiente.  
Além disto, a necessidade de se encontrar novos princípios ativos faz com que pesquisas com fitoterápicos se tornem 
cada vez mais freqüentes e assumam um caráter científico mais rigoroso. Esse estudo teve por objetivo avaliar a ação 
ovicida de extratos vegetais brutos sobre nematóides gastrintestinais de ovinos. Realizou-se testes in vitro por meio de 
metodologia padronizada de inibição de eclodibilidade. Foram avaliadas as seguintes espécies vegetais: extrato 
hidrometanólico das cascas do fruto (20 mg) e da semente (22 mg) de Trichilia elegans e partição metanólica das folhas 
de Euxylophora paraensis (20 mg). Os extratos foram produzidos no Departamento de Química da Universidade Federal 
de São Carlos e os testes foram realizados de acordo com a disponibilidade dos parasitas no Laboratório de Sanidade 
Animal da Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos, SP). Os ovos foram recuperados de fezes contaminadas por meio 
do uso seqüencial de peneiras e foram incubados (cerca de 100 ovos/poço) com os extratos em placas de 24 poços em 
B.O.D. a  25°C por 72 horas, quando foi realizada a contagem das larvas eclodidas. Os extratos tiveram seus solventes 
evaporados e depois testados a 100%, 50% e 25% da massa inicial, adicionando-se água destilada. Foram feitas três 
repetições e o controle contendo água destilada. Os extratos não apresentaram ação ovicida nas concentrações 
testadas, exceto o extrato hidrometanólico das cascas do fruto T. elegans a 100%. Enquanto no controle ocorreu 
eclodibilidade de 88,2% das larvas, neste tratamento a eclodibilidade foi de 21,5%, indicado a possibilidade de seu uso 
no controle desses parasitas.   
Agradecimento Financiamento Embrapa, bolsas FAPESP e CNPq 

 



290 

 

Código P-217 
EFEITO DE NITAZOXANIDA E MEBENDAZOL NA RESPOSTA HUMORAL E RECUPERAÇÃO DE LARVAS DE 
TOXOCARA CANIS EM CAMUNDONGOS EXPERIMENTALMENTE INFECTADOS.  
 
NITAZOXANIDE AND MEBENDAZOLE EFFECT ON HUMORAL RESPONSE AND LARVAL RECOVERY OF 
TOXOCARA CANIS IN EXPERIMETALLY INFECTED MICE 

SUSANA A Z LESCANO (INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE SÃO PAULO); JESIEL M A LEMOS 
(INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE SÃO PAULO); SANDRA R N D'AURIA (CENTRO DE CONTROLE DE 
ZOONOSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO); PEDRO PAULO CHIEFFI (FACULDADE DE 
CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO) 

Há dúvidas acerca do esquema terapêutico em casos de toxocaríase humana. Diversos antihelmínticos foram testados 
em camundongos infectados por T. canis revelando resultados variáveis. Objetivos: 1)Observar a dinâmica de 
anticorpos IgG anti-Toxocara em camundongos infectados por T. canis e tratados com mebendazol ou nitazoxanida.  
2) Avaliar recuperação de larvas nos camundongos tratados com as drogas acima mencionadas. Utilizaram-se 60 
camundongos, machos, Balb/c, com 6-8 semanas. Cinqüenta animais foram infectados via oral com 300 ovos de T. 
canis  divididos em seis grupos; G I: 10 animais infectados, não tratados; G II: 10 infectados e tratados na fase aguda 
com mebendazol (15mg/kg/dia); G III: 10 infectados e tratados na fase aguda com nitazoxanida (20mg/kg/dia); G IV: 10 
infectados e tratados na fase crônica com mebendazol (15mg/kg/dia); Grupo V: 10 infectados e tratados na fase crônica 
com nitazoxanida (20mg/kg/dia); Grupo VI: 10 animais livres de infecção. Os camundongos foram sangrados pelo plexo 
retro-orbitário entre os 30 e 120 dias após a infecção (dpi). Os soros foram processados pela técnica de ELISA para 
pesquisa de anticorpos IgG. Aos 120 dpi os animais foram sacrificados para recuperação de larvas no SNC, fígado, 
pulmões, rins, olhos e carcaça. Observaram-se níveis semelhantes de anticorpos anti-Toxocara entre o grupo controle e 
os grupos tratados com mebendazol ou nitazoxanida, nas fases aguda e crônica da infecção. A recuperação de larvas 
mostrou valores semelhantes entre os grupos tratados com mebendazol e nitazoxanida na fase aguda. Na fase crônica 
verificou-se melhor eficácia do mebendazol em relação à nitazoxanida (redução de 72,6% na carga parasitária, 
enquanto com nitazoxanida a redução foi de 46,5%). A administração de ambos os anti-helmínticos não alterou a 
resposta humoral na infecção experimental por T. canis. Não se obteve cura parasitológica com nenhuma das drogas 
utilizadas, entretanto observou-se maior redução da carga parasitária com o uso de mebendazol. 
Agradecimento LIM 06-HC/ FMUSP 
 
 
Código P-218  
PARASITISMO POR NEMATÓIDES GASTRINTESTINAIS EM MATRIZES E CORDEIROS CRIADOS EM SÃO 
CARLOS, SÃO PAULO 

GASTROINTESTINAL NEMATODE PARASITISM IN EWES AND LAMBS RAISED IN SÃO CARLOS, SÃO PAULO 

ANA CAROLINA CHAGAS (EMBRAPA PECUÁRIA SUDESTE); MÁRCIA OLIVEIRA (EMBRAPA PECUÁRIA 
SUDESTE); SÉRGIO ESTEVES (EMBRAPA PECUÁRIA SUDESTE); HENRIQUE OLIVEIRA (UNESP BOTUCATU); 
RODRIGO GIGLIOTI (MESTRANDO UNESP JABOTICABAL); CAROLINA GIGLIOTI (CURSO DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS); CAMILA CARVALHO (CURSO DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS); JENIFER FERREZINI (CURSO DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS, UNIVERSIDADE CENTRAL PAULISTA); DANIELE SCHIAVONE (CURSO DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS, UNIVERSIDADE CENTRAL PAULISTA) 

Avaliaram-se infecções por nematóides gastrintestinais em ovelhas cruzadas (predominância da raça Santa Inês), em 
sistema de rotação de pastagens, e em cordeiros nascidos do cruzamento destas fêmeas com carneiros puros Santa 
Inês, Dorper e Suffolk, em confinamento. Avaliou-se durante dois anos a contagem do número de ovos por grama de 
fezes (OPG), a coprocultura, o hematócrito e o ganho de peso. Os dados climáticos foram registrados. Somente os 
animais que apresentaram OPG superiores a 4.000 e/ou hematócrito inferior a 21% foram tratados com anti-helmíntico 
e este uso racional controlou satisfatoriamente a infecção no rebanho. A dieta adequada no período chuvoso e a 
suplementação alimentar no período seco foram importantes no aumento da resistência e resiliência aos parasitas, pois 
H. contortus foi detectado durante todo o ano na Região. A condição fisiológica do periparto influenciou 
significativamente a infecção por nematóides gastrintestinais. Os cordeiros ½ Santa Inês X ½ Dorper não apresentaram 
diferença significativa no OPG quando comparados aos demais cruzamentos, mas demonstraram maior ganho de peso 
vivo e atingiram o peso de abate mais cedo.  Palavras – Chave: Haemonchus contortus, ovinos, cruzamento, 
epidemiologia, controle 
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Código P-219 
TAXA DE CONTAMINAÇÃO POR LARVAS DE NEMATÓDEOS EM PASTAGÉNS CULTIVADAS DE INVERNO NO 
MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA – RS 
 
LARVAE RATE CONTAMINATION OF NEMATODE IN WINTER CULTIVED PASTURE IN SÃO MARTINHO DA 
SERRA-RS 

EDUARDO MON.TEMEZZO (UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA; CENTRO DE CIENCIAS RURAIS; 
DEP. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA; CURSO DE MEDICINA VETERINARIA); FELIPE R. ESCOBAR 
(UNIV. FED. DE SANTA MARIA; CENTRO DE CIENCIAS RURAIS; DEPARTAMENTO MEDICINA VETERINÁRIA 
PREVENTIVA; CURSO DE MEDICINA VETERINARIA); JULIANO CALEGARI (UNIV. FED. DE SANTA MARIA; 
CENTRO DE CIENCIAS RURAIS; DEP. MED. VETERINÁRIA PREVENTIVA; CURSO DE MED. VETERINARIA); 
HENRIQUE SOMMER (UNIVERSIDADE FERDERAL DE SANTA MARIA; CENTRO DE CIENCIAS RURAIS; 
DEPARTAMENTO MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA; CURSO DE MEDICINA VETERINARIA); RAUL F. 
VOLKWEIS (UNIV. FED. DE SANTA MARIA; CENTRO DE CIENCIAS RURAIS; DEP. MED. VETERINÁRIA 
PREVENTIVA; CURSO DE MED. VETERINARIA); RODRIGO B. MENEZES (UNIV. FED. DE SANTA MARIA; 
CENTRO DE CIENCIAS RURAIS; DEP. MED. VETERINÁRIA PREVENTIVA; CURSO DE MED. VETERINARIA); 
FERNANDA S.F. VOGEL (UNIV. FED. DE SANTA MARIA; CENTRO DE CIENCIAS RUR.AIS; DEP. MEDICINA 
VETERINÁRIA PREVENTIVA; CURSO DE MED. VETERINARIA); LUIS ANOTNIO SANGIONI (UNIV. FERD. DE 
SANTA MARIA; CENTRO DE CIEN. RURAIS; DEP. MED. VET PREVENTIVA; CURSO DE MED. VETERINARIA) 

Atualmente um dos maiores entraves à produção de bovinos é a infecção por parasitas do trato gastrointestinal. As 
helmintoses além de determinar perdas na produção geram alto custo com antiparasitários. Com o intuito de diminuir os 
custos do processo produtivo e de retardar o aparecimento de resistência parasitária, estuda-se cada vez mais a 
epidemiologia das helmintoses na tentativa da utilização de antiparasitários de uma maneira mais racional. Nesse 
sentido, é de fundamental importância o conhecimento do nível de contaminação por larvas de nematódeos de bovinos 
em pastagens cultivadas de inverno. O objetivo do presente trabalho foi analisar o nível de contaminação de larvas de 
parasitas gastrintestinais em pastagens cultivadas de inverno no Município de São Martinho da Serra - RS. Para tal, 7 
 (sete) propriedades foram selecionadas, onde foram coletadas amostras das pastagens cultivadas de aveia e azevém 
em julho de 2006. Para a realização da contagem das larvas as amostras foram submetidas à técnica de lavagem de 
pasto de acordo com MOLENTO e col(2001). Os resultados demonstraram que a contagem do número de larvas foram 
variados nas diferentes propriedades. Existem algumas variáveis importantes que poderiam determinar essa variação. 
Entre elas, podemos destacar o nível de infecção dos animais quando entraram na pastagem, a lotação animal e o 
tempo de pastejo. Os níveis de contaminação das amostras 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 foram de 7380 larvas/Kg matéria seca, 
7286, 21676, 32269, 16739, 6870 e 45604, respectivamente. Estes resultados comprovam que as pastagens cultivadas 
embora consideradas livres de contaminação, a quantidade de larvas na pastagem após a entrada dos animais 
aumenta rapidamente, tornando-se superior ao nível de contaminação do campo nativo na maioria das vezes. A alta 
carga animal nestas pastagens favorece esse aumento da contaminação por larvas de nematódeos e alerta para um 
maior controle parasitário dos animais colocados nestas condições. Agradecimento Laboratorio de Doenças 
parasitarias 
 
Código P-220 
HELMINTOS PARASITOS DE CAPIVARA (HYDROCHAERIS HYDROCHAERIS LINNAEUS, 1766) EM CRIAÇÃO 
SEMI-INTENSIVA NO SUL DO RIO GRANDE DO SUL 
 
HELMINTHS OF CAPYBARA (HYDROCHAERIS HYDROCHAERIS LINNAEUS, 1766) IN SEMI-INTENSIVE 
BREEDING IN SOUTH OF RIO GRANDE DO SUL STATE 

LUCIANA WELTER WENDT (UFPEL/RS); AFONSO LODOVICO SINKOC (UFMT/MT); NARA AMÉLIA FARIAS 
(UFPEL/RS); GERTRUD MÜLLER (UFPEL/RS); JERÔNIMO LOPES RUAS (UFPEL/RS); MAX SILVA PINHEIRO 
(EMBRAPA/RS) 

As capivaras têm atual distribuição nas Américas do Sul e Central, ao norte, desde o canal do Panamá e ao sul, até o 
Uruguai. Dentre as espécies da fauna silvestre brasileira, é a que possui o maior potencial para exploração zootécnica, 
devida sua rusticidade, eficiência alimentar e prolificidade. Somado a isso há grande demanda por carne, couro e óleo. 
O presente estudo teve como objetivo identificar os helmintos parasitos de cinco capivaras criadas em sistema semi-
intensivo, na região sul do Rio Grande do Sul.  Este sistema de criação pertence à Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária, Estação Experimental Terras Baixas, situada no município de Capão do Leão, Rio Grande do Sul, e 
possui autorização junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, para fins de pesquisa, sob o registro de número 
204721. Foram analisados os conteúdos gastrintestinais de quatro capivaras adultas e uma jovem. O abate dos animais 
foi realizado mediante atordoamento por eletronarcose, com posterior pesagem, evisceração e identificação. O 
conteúdo foi processado seguindo técnicas previamente descritas.  Os nematódeos foram clarificados pelo lactofenol e 
montados temporariamente entre lâmina e lamínula para identificação, sendo classificados de acordo com chaves 
específicas. Todos os hospedeiros adultos estavam parasitados pelos nematódeos: Capillaria hydrochoeri, Vianella 
hydrochoeri, Hydrochoerisnema anomalobursata no intestino delgado e por Protozoophaga obesa no cólon/reto. Na 
capivara jovem, além das espécies encontradas nos adultos, constatou-se grande número de exemplares de 
Strongyloides chapini no intestino delgado. Os resultados obtidos no presente estudo, embora o número pequeno de 
hospedeiros examinados, permitem concluir que as espécies de parasitos nematódeos encontrados em capivaras 
criadas em regime semi-intensivo, assemelham-se aos observados em ambiente natural. A infestação mista deve-se 
possivelmente ao sistema de criação, pois permite maior contato entre os animais. Alterações por conta do sistema de 
manejo empregado, podem influenciar nas populações desses parasitos nos hospedeiros. 
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Código P-221 
FREQUENCIA DAS PRINCIPAIS PARASITOSES GASTROINTESTINAIS DE BOVINO LEITEIRO NA MICRO 
RREGIÃO DO CAPARAÓ, ESPIRITO SANTO 
 
FREQUENCE OF THE MAIN GASTROINTESTINAL PARASITES OF DAIRY CATTLE IN REGION OF CAPARAÓ, 
ESPIRITO SANTO STATE 

BÁRBARA R. DE AVELAR (UFES); CÍNTIA C. BERNARDO (UFES); LARISSA DEMONER (UFES); PEDRO  
F.JUNIOR  (UFES); ISABELLA  V.F. MARTINS (UFES) 

As parasitoses de bovinos causam prejuízos diretos e indiretos na pecuária, diminuindo a produção de leite e 
aumentando o custo da produção através dos gastos com antiparasitários. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a 
frequencia das principais parasitoses gastrointestinais presentes no gado leiteiro da microrregião do Caparaó. Durante o 
período de março de 2007 a abril de 2008, foram visitadas 51 propriedades na microrregião, onde foram realizadas 
entrevistas com os produtores e coletadas fezes das vacas em lactação e dos bezerros. O material foi coletado 
diretamente da ampola retal e as amostras foram identificadas e acondicionadas em isopor com gelo até serem levadas 
ao laboratório de doenças parasitárias da Universidade Federal do Espírito Santo. No laboratório as amostras foram 
processadas segundo as técnicas Gordon e Withlock modificada e coprocultura a procura de ovos e larvas de 
helmintos, respectivamente. De um total de 1.741 vacas em lactação nas propriedades, foram analisadas as fezes de 
359 animais, sendo 186 vacas e 173 bezerros. Dos 369 animais avaliados, 163 (45,4%) animais tiveram resultados 
negativos na contagem de ovos por gramas de fezes (opg) e 196 (54,6%) estavam positivos no exame. Dentre os 
parasitos encontrados nos animais, 92 (25,62%) apresentaram ovos de estrongilideos, 45(12,53%) apresentaram 
coccidios, 55 (15,32%) apresentaram ovos de estrongilideos e coccídios, 9 (2,5%) apresentaram ovos de Moniezia e 7 
(1,94%) apresentam ovos de Trichuris. Dos bezerros avaliados, 120(69,36%) apresentaram diagnostico positivo ao 
exame de fezes, resultado que confirma a maior frequencia do parasitismo nos bezerros. As coproculturas revelaram a 
presença predominante do gênero Haemonchus. Agradecimento A FAPES 

 
Código P-222 
ECOLOGIA E DIVERSIDADE DE PARASITAS INTESTINAIS EM MAMÍFEROS SILVESTRES DO RESERVATÓRIO 
DE JAGUARI, VARGEM – SP 
 
ECOLOGY AND DIVERSITY OF INTESTINAL PARASITES OF WILD MAMMALS FROM JAGUARI RESERVOIR, 
VARGEM – SP 

MICHELLE VIVIANE SÁ DOS SANTOS (UNICAMP); RUBENS RISCALA MADI (UNICAMP); SILMARA MARQUES 
ALLEGRETTI (UNICAMP); JOÃO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA (UNICAMP); ANDERSON TINTINO DOS 
SANTOS (UNICAMP); DIEGO FERNANDES ALARCON (UNICAMP); MARIA ISABEL MÜLLER (UNICAMP); 
MARLENE TIDUKO UETA (UNICAMP) 

Os parasitas possuem mecanismos de transmissão que podem depender de uma variedade de hospedeiros 
intermediários, paratênicos e definitivos dentro do ecossistema, que exercem importantes efeitos sobre as populações 
de seus hospedeiros, dentre os mais relevantes a mortalidade, alterações de comportamento e do sucesso reprodutivo, 
sendo considerados por alguns autores, importantes indicadores biológicos. O presente trabalho tem como objetivo 
estudar a epidemiologia e a diversidade de parasitas intestinais de mamíferos silvestres do reservatório do Jaguari e 
suas interações com o ambiente. Os espécimes, capturados por armadilhas (Sherman e de grade), foram medidos, 
pesados, marcados e após a coleta de fezes foram fotografados e liberados. Para a pesquisa dos parasitas utilizou-se 
os métodos de sedimentação de Hoffman, Pons & Janer e Rugai, e de flutuação Faust e Willis. Entre agosto/2005 a 
agosto/2007, foram realizadas 23 coletas com total de 271 indivíduos sendo 69 recapturas (25,5%). Os mamíferos 
capturados correspondem aos roedores silvestres Oryzomys sp., Roedores não Identificados 1 e 2, Camundongo não 
identificado, aos marsupiais Didelphis aurita, Monodelphis sp., Gracilinanus sp., Lutreolina crassicaudata e ao lagomorfo 
Sylvilagus brasiliensis. Também foram recolhidas 50 amostras fecais encontradas ao longo das margens do reservatório 
de: Sylvilagus brasiliensis, Lontra longicaudis, Hydrochoerus hydrochaeris e fezes não identificadas de um herbívoro e 
de um felino (provavelmente Puma concolor). Das 321 amostras, 212 (66%) apresentaram-se positivas para alguma 
forma parasitária, entre eles: Nematódeos: ovos de Ancylostomatidae (73,1%), Trichuridae (18,4%), Ascaridae (3,3%), 
Oxyuridae (0,9%); Cruzia sp. (1,4%); semelhantes à Dioctophyma sp. (0,5%); ovos não identificados 1 (0,5%), ovos não 
identificados 2 (0,5%); larvas (15,6%) e um adulto em fase de identificação (0,5%); Cestódeos: ovos de Hymenolepis 
nana (6,6%), Hymenolepis diminuta (0,5%), Taeniidae (0,5%), Pseudophyllidea (0,9%); ovos de trematódeos ainda não 
identificados (5,7%); cistos de protozoários: Amoebidae (3,3%), Coccídeos (5,7%), Eimeria sp. (1,4%), e ovos de 
Acanthocephala (3,8%). Agradecimento SABESP e CAPES pelo apoio a pesquisa 
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Código P-223 
FAUNA ENDOPARASITÁRIA DE CÃES URBANOS E RURAIS DA REGIÃO DE PELOTAS-RS 
 
ENDOPARASITES FAUNA OF URBAN AND RURAL DOGS FROM PELOTAS REGION, RIO GRANDE DO SUL 
STATE 

GRACIELA AUGUSTO XAVIER (UFPEL); ALEX SANDRO LEITE RODRIGUES (UFPEL); ANDRÉIA DA SILVEIRA 
LUCAS (UFPEL); NILTON AZEVEDO CUNHA FILHO (UFPEL); FELIPE GERALDES PAPPEN (UFPEL); NARA 
AMÉLIA DA ROSA FARIAS (UFPEL) 

O conhecimento da fauna parasitária de cães é importante para a elaboração de programas de controle dessas 
parasitoses e de redução de risco de transmissão de zoonoses. O presente trabalho objetiva conhecer a fauna 
endoparasitária de cães da área urbana e rural da região de Pelotas-RS. Um total de 206 amostras de fezes foram 
coletadas do ambiente logo após a defecação dos cães, sendo acondicionadas em frascos devidamente identificados. O 
exame coproparasitológico foi pelo Método de Willis-Mollay. Das 187 amostras de fezes de cães da área urbana 
analisadas, 29,9% estavam infectadas. Os parasitos encontrados e as respectivas prevalências foram: Ancylostoma 
spp. 17,1%, Toxocara canis 8%, Trichuris vulpis 8,6%, Dipylidium caninum 1,1% e coccídeos 4,8%. Das 19 amostras de 
fezes de cães da área rural da região de Pelotas, 42,1% estavam infectadas, sendo 21% por Ancylostoma spp., 5,3% 
por Trichuris vulpis, e 15,8% por coccídeos. Na área urbana, 66,3% dos cães analisados recebiam tratamento 
antihelmíntico regularmente, e, destes, apenas 25% estavam infectados por algum parasito interno. Essa infecção entre 
os cães não tratados, foi de 39,7%. Já na área rural, 42,1% dos cães analisados recebiam tratamento com 
antihelmíntico regularmente, e, destes apenas 12,5% estavam infectados. Essa infecção entre os cães não tratados foi 
de 63,6%. As espécies de parasitos mais freqüentes são similares em ambos os ambientes, embora tenha sido 
constatado que existe uma maior preocupação de seu controle no meio urbano, talvez devido à maior proximidade 
homem/cão. Embora seja usado antihelmíntico na maioria dos cães estudados, visando somente o status sanitário dos 
animais, constatou-se grande desconhecimento sobre o potencial zoonótico de alguns parasitos e sobre outras medidas 
racionais que permitam seu controle. 
 
 
Código P-224 
INTERACTION BETWEEN NEMATOPHAGOUS FUNGUS DUDDINGTONIA FLAGRANS AND INFECTIVE LARVAE 
OF HAEMONCHUS CONTORTUS (NEMATODA: TRICHOSTRONGYLOIDEA) 

ARTUR KANADANI CAMPOS (FACISA/ UNIVIÇOSA); JACKSON  VICTOR ARAÚJO (UFV); MARCOS PEZZI 
GUIMARÃES (ICB/UFMG) 

The use of Duddingtonia flagrans for biological control of gastrointestinal nematode parasites in ruminants has been 
extensively studied in recent years. This fungus capture and destroy the pre-parasitic stages of several nematode 
species. In spite of this research, there is little information about the ultrastructural aspects of the interaction between this 
fungus species and infective larvae of gastrointestinal nematode parasites in ruminants. This information may influence 
the selection of isolates for use in biological control programs In this study, interaction between Duddingtonia flagrans 
and infective larvae of Haemonchus contortus was studied in vitro under optical and scanning electron microscopy. Trap 
formation by the fungus started 9 hours after inoculation and first larvae were found 11 hours after larval inoculation on 
colonies grown on the surface of dialysis membranes. Scanning electron micrographs were taken 12, 24, 36 and 48 
hours after larval predation. Scanning electron microscopy showed the presence of mucilaginous substance and rod 
shaped bacteria in the fungus-larvae interaction zone. Others authors named these bacteria “Nematophagous Helper 
Bacteria” and raised the hypothesis of bacteria producing mucilaginous substances that act as molecular bridges 
between fungi and nematodes The presence of bacteria in the fungus-larvae interaction zones was not constant. This 
might indicate that the finding of bacteria was accidental and they would not have relevant functions for Duddingtonia 
flagrans activity, or that during the material processing, bacteria were washed and carried to other areas of the 
membrane surface. No reports were found in the literature on the association of bacteria with Duddingtonia flagrans 
isolates. The isolation of these bacteria and the study of the effect of their association with nematophagous fungus may 
clarify their real role in the activity of Duddingtonia flagrans against larvae of animal nematode parasites. Cuticle 
penetration by fungus hyphae was observed only 48 hours after predation. 
Agradecimento NMM/UFV; CNPq;Fapemig;Capes 
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Código P-225  
DIVERSIDADE DE HELMINTOS EM CACHORRO-DO-MATO (CERDOCYON THOUS, LINNAEUS 1766) (CANIDAE: 
CARNIVORA) DA FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA, MUNICÍPIO DE IPERÓ, SÃO PAULO 
 
HELMINTH DIVERSITY IN CRAB-EATING FOX  (CERDOCYON THOUS, LINNAEUS 1766) (CANIDAE: CARNIVORA) 
IN THE IPANEMA NATIONAL FOREST, IPERÓ, SÃO PAULO 

RITA SOARES NUNES (FIOCRUZ); MARCIA CHAME (FIOCRUZ); FERNANDA MICHALSKI (PRÓ-
CARNÍVOROS); SÉRGIO MIRANDA CHAVES (FIOCRUZ) 

Estudos parasitológicos a partir de fezes não acarreta o abate ou interferências nas populações de hospedeiros, permite 
análises sucessivas e de longa duração, adequadas a Unidades de Conservação e espécies ameaçadas de extinção. 
Este trabalho visa conhecer a diversidade helmintológica em fezes de Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) oriundas da 
Floresta Nacional de Ipanema, Município de Iperó, São Paulo. Foram analisadas 41 amostras de fezes de Cerdocyon 
thous coletadas no campo, secas à sombra em temperatura ambiente, acondicionadas, identificadas e remetidas ao 
Laboratório de Ecologia Gustavo de Oliveira Castro, Departamento de Endemias Samuel Pessoa da Escola Nacional de 
Saúde Pública, FIOCRUZ. No laboratório, as amostras foram analisadas morfometricamente (comprimento e diâmetro), 
reidratadas em Na3PO4 a 0,5%, homogeneizadas, coadas em gaze dupla e sedimentadas. Das 41 amostras de fezes 
de C. thous analisadas em 16 (39,02%) foram encontrados ovos de Eucestoda, sendo 14 de Spirometra sp., 1 de 
Taenia sp. e 1 Hymemolepis sp., este provavelmente parasita acidental. Foram encontrados ovos de Acanthocephala -
Oncicola sp. em 2 (4,88%) amostras. Em 39 (95,12%) amostras observou-se ovos de Nematoda: 5 de Trichuroidea, 5 
de Physaloptera sp., 20 de Rhabdidoidea, 5 de Toxocara sp., entre mais 5 amostras de Ascarididae. Em 9 (21,95 %) 
amostras os ovos não puderam ser identificados. Em 1 amostra foi observada larvas com espículo, possivelmente 
Aelurostrongylus sp.. Observou-se multiparasitismo em 17 (54,84%) e 10 (24,39%) amostras apresentaram-se 
negativas.O encontro de Spirometra sp. sugere estudos mais aprofundados, uma vez que este parasito é raramente 
citado na literatura para este hospedeiro. Seu encontro comum nas amostras da Flona pode indicar a sobreposição de 
territórios com felinos, uma vez que análises anteriores apontaram a abundância deste parasito para este grupo. 
Embora não haja encontro de parasitos novos a identificação das espécies precisa ser apurada, pois esta hipótese não 
pode ser descartada.   Agradecimento FAPERJ/FIOCRUZ 
 
 
Código P-226 
OCORRÊNCIA DE ENDOPARASITOS EM AVES SILVESTRES MANTIDAS EM CATIVEIRO, RS - BRASIL 
INCIDENCE OF INTERNAL PARASITES IN WILD BIRDS KEPT IN CAPTIVITY, STATE OF RIO GRANDE DO SUL  - 
BRAZIL 

MÁRCIA BOHRER MENTZ (UFRGS- PORTO ALEGRE - RS); LIEGE TEIXEIRA (UFRGS - PORTO ALEGRE -RS); 
LIS SANTOS MARQUES (UFRGS - PORTO ALEGRE - RS ); ELISANDRO SANTOS (PMC -CANOAS - RS); 
SIMONE BARCELOS GUTKOWSKI (PMPA - PORTO ALEGRE - RS) 

Com o objetivo de verificar a ocorrência de endoparasitos em aves silvestres mantidas em cativeiro, foram coletadas 
amostras fecais de uma população de 38 animais pertencentes aos gêneros Amazona (papagaio), Ara (arara), 
Cyanocorax (gralha), Caracara (gavião), Asio (mocho-diabo), Ramphastos (tucano), Mitu (mutum) e Paroaria (cardeal), 
mantidos em cativeiro no Zoológico Municipal de Canoas (ZMC) e de 55 aves dos gêneros Amazona, Ara, Caracara e 
Mitu no Minizoológico Palmira Gobbi Dias (MPGD), Porto Alegre, RS, todas provenientes de apreensões pelo IBAMA. 
As 35 amostras obtidas em “pool” nos recintos foram identificadas e conservadas em solução de formol 10%. No 
laboratório do setor de Parasitologia do Dep. de Microbiologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (ICBS/UFRGS), foram submetidas à técnica de flutuação em solução hipersaturada de 
cloreto de sódio. O diagnóstico coproparasitológico revelou uma média total de infecção de 03/15 (20%) no ZMC. Os 
ovos e oocistos de parasitos observados nas amostras positivas pertenciam aos seguintes gêneros: Capillaria 02/15 
(13%); Ascaridia 01/15 (7%) e Eimeria 01/15 (7%). O poliparasitismo foi observado em 01/15 (7%) das amostras. Não 
foram encontrados parasitos nas 20 amostras obtidas no MPGD. Os resultados preliminares indicaram uma baixa 
ocorrência de infecção por helmintos nas aves, sendo recomendado o seu monitoramento sanitário, para evitar 
medicações desnecessárias.  
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Código P-227 
OCORRÊNCIA DE PARASITOS INTESTINAIS EM CÃES DE RUA NA CIDADE DE GOIÂNIA – GOIÁS. 
OCCURRENCE OF INTESTINAL PARASITES IN STRAY DOGS FROM GOIÂNIA – GOIÁS. 

VANESSA S. F. DE OLIVEIRA (UFG); PAULA R. FERNANDES (UFG); DÉBORA P. G. MELO (UFG); CYBELLY M. 
B. SCHULZE (UFG); MARCELO S. GUIMARÃES (UFG); ALINE B. CERQUEIRA (UFG); JAIRES G. DE OLIVEIRA 
FILHO (UFG); ANDRÉA C. DA SILVA (UFG) 

O crescente número de animais de companhia, principalmente cães (Canis familiaris) e gatos (Felis catus) nos grandes 
centros, tem estreitado o contato com o homem, aumentando sua exposição às zoonoses. Para o diagnóstico de 
parasitos em fezes de pequenos animais utilizam-se comumente o método de Willis ou flutuação fecal e de Hoffmann ou 
sedimentação, detectando os principais parasitos intestinais caninos, como os helmintos dos gêneros Ancylostoma, 
Toxocara, Trichuris e Dipylidium. Com o objetivo de verificar a ocorrência de helmintos gastrintestinais em cães errantes 
em Goiânia e suas possíveis implicações em saúde pública, foram analisadas 201 amostras fecais de cães vadios 
recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses. As amostras foram colhidas no período de fevereiro a maio de 2007 e 
examinadas pelas técnicas convencionais para pequenos animais. Foram encontrados oocistos de coccídios em 15 
(7,46%) das amostras e ovos das seguintes espécies de helmintos: Ancylostoma sp. (41,2%), Toxocara canis (7,2%), 
Trichuris vulpis (0,9%) e Dipylidium caninum (0,9%). A infecção isolada causada por Ancylostoma sp. foi observada em 
maior porcentagem, mostrando o risco potencial da transmissão de zoonoses causadas por helmintos gastrintestinais 
de cães. Tal fato reforça a necessidade de implementar medidas efetivas de saúde pública para que se possa minimizar 
a ocorrência desses parasitos e sua possível transmissão ao homem. Agradecimento CNPq, CAPES 
 
Código P-228 
SITUAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE NEMATÓDEOS GASTRINTESTINAIS DE PEQUENOS RUMINANTES AOS ANTI-
HELMÍNTICOS NO ESTADO DA BAHIA 
NEMATODES RESISTANT TO ANTHELMINTICS IN SMALL RUMINANTS IN THE STATE OF BAHIA. 

MARY ARAUJO BARRETO (EMEV-UFBA); MARIA ÂNGELA ORNELAS-ALMEIDA (EMEV-UFBA); ADEMILTON 
SILVA (EMEV-UFBA); LÍVIA RIBEIRO MENDONÇA (EMEV-UFBA) 

A caprinovinocultura desenvolvida nas regiões semi-áridas, com baixo nível de tecnificação, costuma se caracterizar 
pela criação de caprinos e ovinos no mesmo ambiente, sem considerar as diferentes necessidades de nutrição, 
sanidade e manejo de cada espécie. Para comparar a eficácia anti-helmíntica entre rebanhos caprinos (n=60) e ovinos 
(n=36) do semi-árido baiano, separou-se 48 animais,machos e fêmeas, de 4-8 meses, distribuídos em grupos de 12 
animais: GI – Ivermectina 1%, 10mg/mL, subcutânea; GII – Sulfóxido de albendazole 6%, 60mg/mL, oral; GIII – Fosfato 
de levamisole, 1mL/50Kg, subcutânea e GIV – sem tratamento. As amostras de fezes foram coletadas 10 dias após o 
tratamento, para contagem de ovos por grama de fezes (OPG) e identificação de larvas infectantes (L3). A eficácia foi 
analisada pelo Teste de Redução de Contagem de Ovos nas Fezes, pelo programa RESO/CSIRO. Nos rebanhos 
ovinos e caprinos as eficácias, inferior a 95%, encontradas foram respectivamente 47 e 37% para ivermectina, 83 e 85% 
para albendazole e 33 e 45% para o levamisole. A análise estatística foi realizada através do teste Mann-Whitney para 
determinar as diferenças de OPG entre os grupos caprinos e ovinos em cada tratamento. Houve diferença 
estatisticamente significante para albendazole (p<0,001), levamisole (p<0,005), não havendo diferença para 
ivermectina. Os percentuais de resistência à ivermectina, albendazole e levamisole nos rebanhos ovinos foram 36, 54 e 
21 para Haemonchus sp., 38, 65 e 35 para Trichostrongylus spp. e 13, 18 e 18 para Oesophagostomum spp., 
respectivamente, e nos rebanhos caprinos os percentuais foram de 38, 92 e 23  para Haemonchus sp., 44, 71 e 58 para 
Trichostrongylus spp. e 11, 28 e 25 para Oesophagostomum spp. Resistência múltipla encontrada nos rebanhos ovinos 
de 16,6% enquanto em caprinos foi de 18,3%.  
 
 
Código P-229 
OCORRÊNCIA DE PARASITAS GASTRINTESTINAIS EM CÃES E GATOS NA ROTINA DO LABORATÓRIO DE 
ENFERMIDADES PARASITÁRIAS DA FMVZ - UNESP - BOTUCATU - SP 

OCURRENCE OF PARASITES GASTRINTESTINAIS IN DOGS AND CATS IN THE LABORATORY OF ROUTINE OF 
DISEASES PARASITÁRIAS FMVZ - UNESP - BOTUCATU-SP 

KEILA JIMENEZ TORRICO (UNESP-BOTUCATU); KARINA RODRIGUES SANTOS (UNESP-BOTUCATU); THIAGO 
MARTINS (UNESP-BOTUCATU); FLÁVIO MEDEIROS PAZ E SILVA (UNESP-BOTUCATU); REGINA TAKAHIRA 
(UNESP-BOTUCATU); RAIMUNDO SOUZA LOPES (UNESP-BOTUCATU) 

Com o objetivo de determinar a ocorrência e prevalência de parasitas em cães e gatos na região de Botucatu, foi 
realizado um levantamento a partir dos resultados de exames parasitológicos de fezes, processados pelo laboratório de 
Enfermidades parasitárias da FMVZ-UNESP de Botucatu de janeiro de 2002 a dezembro de 2006. Foram avaliadas, 
pela técnica de Willis-Mollay e Faust, 1012 amostras de fezes de cães e gatos. Em cães encontrou-se maior incidência 
de ovos do parasita Ancylostoma caninum (38%). Em gatos, os oocistos de Isospora spp estiveram presentes em 
48,38% das amostras positivas.  
Palavras – Chave: Parasitas, Prevalência, Cães e gatos. 
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Código P-230 
PREVALÊNCIA DE AELUROSTRONGYLUS EM GATOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE/RS.  

PREVALENCE OF AELUROSTRONGYLUS  IN  CATS FROM PORTO ALEGRE/RS, METROPOLITAN REGION 

MARY JANE TWEEDIE DE MATTOS (UFRGS); ROSSANA OLIVEIRA (CLINICA VETERINÁRIA); ADRIELLY 
EHLERS (UFRGS); MOIRA ANSOLCH (CLINICA VETERINÁRIA) 

As infecções severas por Aelurostrongylus freqüentemente acarretam pneumonia, efusão pleural, piotórax, anorexia, 
diarréia e morte súbita em gatos. Os hospedeiros intermediários desta parasitose são moluscos terrestres e aquáticos e 
os paratênicos são os ratos. A infecção em gatos é resultante da ingestão de um desses hospedeiros. Esta pesquisa 
teve como objetivo verificar a prevalência deste helminto em gatos na região metropolitana de Porto Alegre/RS. Para 
isto, foram coletadas 14 amostras fecais de gatos domiciliados, com livre acesso a rua, no período de abril a maio de 
2008. O diagnóstico foi realizado através da pesquisa de larvas pelo método de Baermann.Das amostras fecais 
examinadas, 38% apresentavam larvas de Aelurostrongylus. Somente 8 % destes animais apresentavam sinais clínicos 
como, dispnéia e tosse.Isto demonstra que há necessidade de diagnóstico laboratorial, principalmente nas épocas mais 
propicias ao desenvolvimento da parasitose. 
 
 
Código P-231 
OCORRÊNCIA DE TRIPANOXYURIS SP. EM MACACOS-DA-NOITE (AOTUS AZARAI INFULATUS) CRIADOS EM 
CATIVEIRO NA AMAZÔNIA ORIENTAL 

TRIPANOXYURIS SP OCCURRENCE IN CAPTIVE OWL MONKEYS (AOTUS AZARAI INFULATUS) FROM THE 
EASTERN BRAZILIAN AMAZON 

FREDERICO OZANAN BARROS MONTEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA); LEANDRO 
NASSAR COUTINHO (UNIV.FED.RURAL DA AMAZÔNIA); ELIANE DO SOCORRO DE SOUZA POMPEU 
(UNIV.FED.RURAL DA AMAZÔNIA); MARIA VIVINA BARROS MONTEIRO (UNIV.FED.DO PARÁ); PAULO 
HENRIQUE GOMES CASTRO (CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS); KLENA SARGES MARRUAZ SILVA (INST. 
EVANDRO CHAGAS); RAIMUNDO NONATO MORAES  BENIGNO (UNIV.FED.RURAL DA AMAZÔNIA); WILTER 
RICARDO RUSSIANO VICENTE (UNIV. EST.PAULISTA) 

Tendo em vista a importância epidemiológica relacionada à incidência de parasitoses em criações de cativeiro, 
objetivou-se relatar a ocorrência de Tripanoxyuris sp., em Aotus azarai infulatus. O estudo foi realizado no Centro 
Nacional de Primatas (Ananindeua - PA), utilizando 10 casais previamente estabelecidos. A condição de saúde dos 
animais foi avaliada por meio de exames clínicos e laboratoriais. Na avaliação clínica efetuou-se: inspeção, auscultação, 
palpação, percussão e termometria. Amostras de fezes foram coletadas e analisadas por meio do exame direto e das 
técnicas de flutuação (Willis-Mollay) e sedimentação (Hoffmann). Para realização do hemograma e dos exames 
bioquímicos (Nitrogênio uréico sangüíneo - BUN, creatinina, alanina aminotransferase - ALT e aspartato 
aminotransferase – AST), foram colhidas amostras de sangue por punção da veia femoral. O hemograma foi realizado 
utilizando contador automático Celm CC-550, e as determinações bioquímicas em Sistema Vitros®. Os resultados dos 
exames laboratoriais foram submetidos à análise de variância e teste Tukey com significância de até 5%, comparando-
se fêmeas e machos parasitados e não parasitados. Não foram observadas alterações nos exames clínicos. Os exames 
coproparasitológicos evidenciaram ovos compatíveis com Tripanoxyuris sp. em 50% dos casais. O número de 
hemácias, o hematócrito e a dosagem de hemoglobina foram significativamente maiores nos machos que nas fêmeas 
independente de estarem infectados ou não. Os índices hematimétricos, o número de eosinófilos, basófilos, linfócitos e 
monócitos não diferiram entre os grupos (P>0,05). Entretanto, observou-se P<0,05 nos neutrófilos segmentados na 
comparação entre fêmeas e machos infectados. Todos os valores bioquímicos foram considerados normais para a 
espécie, mesmo sendo observadas diferenças significativas para o BUN e ALT nos machos infectados. A infecção por 
Tripanoxyuris sp. não interferiu na condição clínica dos animais avaliados. Entretanto, medidas de controle e estratégias 
terapêuticas devem ser rotineiramente implementadas objetivando impedir o contágio e a disseminação desse parasita 
na colônia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



297 

 

Código P-232 
RESISTÊNCIA DIRETA E LATERAL DE NEMATÓDEOS GASTRINTESTINAIS DE BOVINOS ÀS LACTONAS 
MACROCÍCLICAS EM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES E EM ASSOCIAÇÃO 

DIRECT AND SIDE-RESISTANCE OF GASTROINTESTINAL NEMATODES OF THE CATTLE TO MACROCICLIC 
LACTONES IN DIFFERENT CONCENTRATIONS AND IN ASSOCIATION 

ALFREDO SKREBSKY CEZAR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM)); FERNANDA SILVEIRA 
FLÔRES VOGEL (UFSM); LUÍS ANTÔNIO SANGIONI (UFSM) 

O desenvolvimento de resistência parasitária aos anti-helmínticos tornou-se uma importante causa de perdas produtivas 
na bovinocultura. Neste trabalho testou-se, através de um teste de redução da contagem de ovos nas fezes, as 
eficácias de lactonas macrocíclicas e do sufóxido de albendazol a 10% sobre os nematódeos gastrintestinais em um 
rebanho bovino, no município de São Pedro do Sul, região central do Rio Grande do Sul, no qual foram aplicados 
fármacos avermectínicos (ivermectina a 1% e doramectina a 1%) em média 4 vezes ao ano, nos 8 anos anteriores ao 
experimento. Depois de detectada resistência parasitária a ivermectina a 1%, doramectina a 1% e abamectina a 1% 
(resistência lateral), realizou-se um novo teste com formulações mais concentradas e em associação. Constatou-se 
resistência a todas as formas de avermectinas testadas, independente de sua concentração ou suas associações. A 
eficácia da moxidectina a 1% variou ao redor do ponto de corte estabelecido e, portanto, não ficou comprovada. O 
sulfóxido de albendazol a 10% foi eficaz e é um anti-helmíntico indicado neste rebanho, porém, recomenda-se buscar 
outros grupos de anti-helmínticos comprovadamente eficazes que possibilitem a rotação de bases químicas no local. 
Identificaram-se cepas de Cooperia spp. e Haemonchus spp. resistentes às avermectinas, e de Trichostrongylus spp. 
resistentes à moxidectina a 1%. Ostertagia spp. e Oesophagostomum spp. foram sensíveis a todos os tratamentos. O 
uso indiscriminado de avermectinas culminou na perda de eficácia dos tratamentos inutilizando esse importante grupo 
de endectocidas para o rebanho testado. 
 
 
Código P-233 
RESISTÊNCIA AOS ANTI-HELMÍNTICOS BENZIMIDAZÓIS EM NEMATÓIDES GASTRINTESTINAIS DE PEQUENOS 
RUMINANTES DO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO BRASILEIRO 

ANTHELMINTIC RESISTANCE TO BENZIMIDAZOLE IN GASTROINTESTINAL NEMATODES FROM SMALL 
RUMINANTS OF SEMI-ARID BRAZILIAN NORTHEAST 

ANA C. F. L. ELO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO); CLAUDIA M. L. 
BEVILAQUA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
VETERINÁRIAS, LAB. DOENÇAS PARASITÁRIAS); IARLE F. REIS (SECRETARIA DE AGRICULTURA DO 
ESTADO DO CEARÁ) 

A resistência a anti-helmínticos benzimidazóis é relatada como um antigo e persistente problema em diversas partes do 
mundo. O desenvolvimento da resistência depende da presença de promotores que podem ser fatores operacionais, 
genéticos e bioecológicos. No entanto, pouco se sabe sobre o real impacto desses fatores sobre o desenvolvimento da 
resistência, eles são apenas considerados através de modelos matemáticos. O objetivo do presente estudo foi 
determinar a prevalência da resistência a anti-helmínticos benzimidazóis e estudar algumas variáveis associadas ao 
desenvolvimento da resistência em fazenda de criações de pequenos ruminantes numa área semi-árida do nordeste 
brasileiro. O trabalho foi realizado em 25 fazendas de ovinos e caprinos localizadas nos municípios de Limoeiro do 
Norte, Palhano, Jaguaruana, Itaiçaba, Aracati, Alto Santo, Morada Nova e Jaguaribe, no estado do Ceará, Brasil. O 
procedimento usado para detectar nematóides resistentes a anti-helmínticos foi o teste de redução na contagem de 
ovos nas fezes. Ademais, aplicou-se um questionário sobre práticas de manejo, infra-estrutura, utilização de anti-
helmínticos, estado sanitário do rebanho e assistência veterinária. Os dados foram analisados usando o programa 
estatístico RESO. Os questionários foram analisados usando correlação de Spearman e  GLM simples. Nas fazendas 
de ovinos, a prevalência da resistência a benzimidazóis foi de 88% e em fazendas de caprinos de 87,5%. Em fazendas 
de ovinos e caprinos, Haemonchus spp. foi o gênero mais prevalente, seguido de Trichostrongylus spp. e 
Oesophagostomum spp. Entre as variáveis estudadas, o tratamento na estação seca foi estatisticamente significativo 
(P=0,03), a rotação de pastagem não foi significativa (P=0,17), porém tem um valor preditivo do desenvolvimento da 
resistência. Agradecimento CAPES, CNPq 

 

 

 

 

 
 
 



298 

 

Código P-234 
FAUNA PARASITOLÓGICA DE PEQUENOS MAMÍFEROS EM UM FRAGMENTO URBANO NA CIDADE DE 
CAMPINAS/SP 
 
PARASITOLOGICAL FAUNA OF SMALL MAMMALS IN AN URBAN FRAGMENT OF CAMPINAS CITY, SP. 

MICHELLE VIVIANE SÁ DOS SANTOS (UNICAMP); MAURÍCIO NEVES CANTOR MAGNANI (UNICAMP); ANDRÉ 
DE MARCO (PUCCAMP); CAMILA PAULA DE CASTILHO (UNICAMP); CLARA MASCARENHAS PASQUAL 
PICCININI (UNICAMP); ELEONORE ZULNARA FREIRE SETZ (UNICAMP); MARLENE TIDUKO UETA (UNICAMP) 

Estudos sobre a fauna parasitológica de animais silvestres podem auxiliar na compreensão da biologia dos hospedeiros, 
atuando como ferramenta biológica para o monitoramento ambiental e fornecendo subsídios para a conservação e 
proteção das espécies e do meio ambiente. Com o objetivo de estudar a fauna parasitológica de pequenos mamíferos 
foram realizadas coletas mensais, por duas noites consecutivas, em um fragmento urbano situado no sub-distrito de 
Barão Geraldo em Campinas/SP, o parque ecológico Prof. Hermógenes de Freitas Leitão Filho (13,44 ha), com 1,24 ha 
de mata brejosa. Foram colocadas até 100 armadilhas de grade por mês, totalizando o esforço de 2354 armadilhas 
durante o ciclo anual de novembro de 2006 a 2007. O total de capturas foi de 318 indivíduos correspondendo a três 
tipos de roedores: Rattus rattus,  Myocastor coypus , e uma espécie ainda não identificada, e um  marsupial: Didelphis 
albiventris. Foram analisadas 264 amostras fecais, e processadas para pesquisa de parasitas intestinais seguindo os 
métodos de sedimentação de Hoffman, Pons & Janer e Rugai, e de flutuação Faust e Willis. Das 264 amostras, 206 
apresentaram-se positivas para alguma forma parasitária, representando 78%. Entre os nematódeos foram encontrados 
ovos de Ancylostomatidae (27,7%), Trichuridae (19,9%), Ascaridae (2,9%), Oxyuridae (3,4%); Cruzia sp. (66,7%), 
semelhantes à Dioctophyma sp. (0,4%); semelhantes à Syngamus sp. (5,8%), semelhantes à Spiruroidea (1,0%), larvas 
(21,8%) e vermes adultos de Cruzia sp.  (0,5%). Foram também encontrados ovos dos cestódeos, Hymenolepis nana 
(0,5%), ovos de trematódeos ainda não identificados (5,8%); cistos de Coccídeos, de Eimeria sp. (36,9%), Isospora sp. 
(0,9%), e ovos de Acanthocephala (0,5%). Agradecimento À CAPES pelo apoio a pesquisa  
 
 
Código P-235 
INFECÇÃO PARASITÁRIA POR CAPILLARIA HEPATICA EM FELIS (PUMA) CONCOLOR NO PLANALTO 
CATARINENSE, BRASIL  
 
INFECTION PARASITICAL OF CAPILLARIA HEPATICA IN FELIS (PUMA) CONCOLOR AT PLANALTO 
CATARINENSE, BRAZIL    

ROSILEIA MARINHO DE QUADROS (UNIPLAC); CELSO PILATI (CAV- UDESC); MARCELO MAZZOLLI 
(PROJETO PUMA); RODRIGO CÉSAR BENEDET (UNIPLAC); KLAUS LESMANN (UNIPLAC); DEBORHA 
MARTINS WENTZ (UNIPLAC); ANDRESA LAURENTINO PIRES (UNIPLAC) 

A Capillaria hepatica é um nematódeo da Superfamília Trichuroidea, pertencente à família Trichuridae, e tem sido 
relatados parasitando o parênquima hepático de vários hospedeiros, como carnívoros, logomorfos, marsupiais, primatas 
e, sobretudo roedores. A maioria dos ovos é depositada no parênquima hepático, continuando seu ciclo quando ocorre 
a digestão do fígado parasitado no trato digestório do predador carnívoro, o qual eliminará os ovos nas fezes; ou 
quando ocorre a morte do hospedeiro e a conseqüente decomposição da carcaça e do fígado, com a liberação dos ovos 
ao meio exterior. Entre setembro de 2007 a abril 2008 dois exemplares adultos de Felis (Puma) concolor, um macho e 
outra fêmea respectivamente, foram encontrados pela polícia ambiental em duas localidades próximas à cidade de 
Lages, Santa Catarina. Ambos os animais apresentavam péssimas condições físicas como anemia, desnutrição e 
caquexia. Os animais foram necropsiados, o primeiro no dia 29 de setembro de 2007 e o outro no dia 16 de abril de 
2008 no laboratório de zoologia e parasitologia da UNIPLAC. Foram coletadas amostras de vários órgãos como baço, 
fígado, coração, rins, intestinos e cérebro para os exames parasitológicos e histopatológico. No fígado de ambos os 
animais foi observado à presença de manchas claras puntiformes, característica da presença de parasitos. A 
histopatologia do órgão do animal fêmea revelou à presença de fibrose leve a moderada predominantemente periportal 
com grande quantidade de ovos de parasitos com espessa cápsula; externamente a esta presença segunda camada de 
aspecto radiado. Neste animal também foi observado à presença de pequenos focos de necrose com leve reação 
inflamatória mononuclear de distribuição aleatória. No felino (macho), os focos de necrose eram maiores com reação 
inflamatória mais intensa. Neste último animal observou-se uma estrutura parasitária que provavelmente corresponda a 
uma capilária adulta.    
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Código P-236 
ATIVIDADE ANTI-HELMÍNTICA IN VITRO DO EXTRATO ACETATO DE ETILA DA CASCA DE COCOS NUCIFERA 
L. SOBRE HAEMONCHUS CONTORTUS 
IN VITRO ANTHELMINTIC ACTIVITY OF COCOS NUCIFERA L. BARK ETHYL ACETATE EXTRACT AGAINST 
HAEMONCHUS CONTORTUS 

LORENA M B OLIVEIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA); IARA T F MACEDO (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO CEARA); CLAUDIA M L BEVILAQUA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA); CICERO T C 
COSTA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA); ANA LOURDES  F CARMURÇA-VASCONCELOS 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA); CAMILA A.  ALMEIDA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA); 
SELENE M DE MORAIS (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA); YNAYARA C LIMA (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO CEARA); ROBERTA R BRAGA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA) 

O desenvolvimento da resistência anti-helmíntica estimulou a busca por alternativas de controle do parasitismo 
gastrintestinal de pequenos ruminantes. Dentre estas, destacam-se plantas medicinais tradicionalmente utilizadas como 
anti-helmíntico. Esse trabalho avaliou in vitro a eficácia do fruto de Cocos nucifera sobre Haemonchus contortus. O 
extrato acetato de etila do líquido extraído da casca do coco verde foi submetido aos testes de eclosão de ovos (TEO) e 
desenvolvimento larvar (TDL) com H. contortus. As concentrações avaliadas no TEO variaram de 0,31 a 5 mg ml-1, 
enquanto no TDL de 5 a 80 mg ml-1. Os resultados foram submetidos ao ANOVA e ao teste Tukey (p<0,05). A 
composição química e a quantificação dos taninos totais do extrato foram determinadas a partir de testes fitoquímicos e 
do método espectrofotométrico Folin-Denis, respectivamente. A eficácia do extrato no TEO e TDL, nas maiores 
concentrações testadas, foi de 100% sobre a eclosão de ovos e de 99,77% sobre o desenvolvimento larvar. A CE50 
encontrada após a realização do TEO e TDL foi de 1,66 (0,40-57,52) mg ml-1 e 31,63 (19,22-55,39) mg ml-1, 
respectivamente. A análise fitoquímica revelou a presença de catequinas, taninos condensados, flavonóides e 
esteróides. A quantificação dos taninos totais foi de 25,87%. O extrato acetato de etila do líquido extraído da casca do 
coco verde demonstrou in vitro bom potencial para utilização no controle de nematóides gastrintestinais de pequenos 
ruminantes, sendo necessária a verificação de sua toxicidade e  avaliação in vivo. 
Agradecimento CNPq e CAPES 
 
 
Código P-237 
RESISTÊNCIA ANTI-HELMÍNTICA EM REBANHOS OVINOS DA REGIÃO DE TOLEDO, OESTE DO PARANÁ  
 
RESISTANCE TO ANTHELMINTICS IN SHEEP FLOCKS OF TOLEDO, WEST OF PARANA STATE 

FERNANDA ROSALINSKI-MORAES (MV, MSC, DR. CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, PUCPR-CAMPUS 
TOLEDO); ELIANE L. SPERAFICO (MV, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TOLEDO (PMT)); LUIZ F. PAIVA (ACADÊMICO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, PUCPR-
CAMPUS TOLEDO, PIBIC/ICV); MAURÍCIO O. WILMSEN (ACADÊMICO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, 
PUCPR-CAMPUS TOLEDO); TATIANE I. GAYARDO (ACADÊMICA CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, 
PUCPR-CAMPUS TOLEDO; ESTAGIÁRIA PMT); LUCAS PIROCA (ACADÊMICO CURSO DE MEDICINA 
VETERINÁRIA, PUCPR-CAMPUS TOLEDO); CAMILA C. PARADA (ACADÊMICA CURSO DE MEDICINA 
VETERINÁRIA, PUCPR-CAMPUS TOLEDO; PIBIC/FA) 

A ovinocaprinocultura tem se desenvolvido rapidamente no oeste do Paraná nos últimos cinco anos, o que culminou 
com a criação da Cooperativa Ovinos e Caprinos do Oeste do Paraná, com sede na cidade de Toledo. O parasitismo é 
a principal causa de perdas na produção de ruminantes, sobretudo quando a resistência anti-helmíntica está presente. A 
fim de avaliar a situação desta resistência em propriedades da região de Toledo, foram avaliados cinco rebanhos ovinos 
por meio do teste de redução de opg (ovos de helmintos por grama de fezes). Este teste consiste na comparação da 
média de opg de um grupo de ovinos antes do tratamento anti-helmíntico com a média de opg obtida nos mesmos 
animais 14 dias após o tratamento, bem como com a média de opg de um grupo controle não-medicado. Os princípios 
ativos avaliados foram: ivermectina ou doramectina (0,2 mg/Kg), moxidectina (0,2 mg/Kg), levamisol (7,5 mg/kg), 
closantel (5 mg/Kg) e albendazol (5 mg/Kg). Foram consideradas efetivas as drogas capazes de reduzir o opg em, no 
mínimo, 90%. O levamisol foi considerado eficaz em 80% (4/5) dos rebanhos ovinos avaliados. A ivermectina e o 
albendazole não foram considerados eficazes em nenhum rebanho. No entanto, a moxidectina foi considerada eficiente 
em todos os rebanhos avaliados, bem como o Closantel. Esta droga nem sempre foi capaz de reduzir a média de opg 
em mais de 90%, mas em nenhuma propriedade foi recuperado mais que 10% de ovos de Haemonchus nas 
coproculturas pós-tratamento. Estes dados indicam a presença da resistência anti-helmíntica às ivermectinas e 
benzimidazóis em todas as propriedades acompanhadas. Contudo, todas as propriedades apresentaram ao menos uma 
droga ainda eficiente. Portanto, é necessário investir na capacitação dos produtores para o uso de ferramentas de 
controle integrado de parasitos a fim de preservar vida útil dos antiparasitários nas propriedades da região. 
Agradecimento: À VETBRANDS pela ivermectina e levamisol usados 
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Código P-238 
FREQUENCIA DE PARASITOS GASTRINTESTINAIS EM ANIMAIS DO ZÔO PARQUE DE MARECHAL FLORIANO, 
ESPÍRITO SANTO. 
 
FREQUENCY OF GASTRINTESTINAL PARASITES IN ANIMALS FROM MARECHAL FLORIANO ZOO, ESPÍRITO 
SANTO STATE. 

MILENA BATISTA CARNEIRO (UFES); ANTONIO  DE CALAIS JUNIOR (UFES); ISABELLA VILHENA FREIRE 
MARTINS (UFES); CARLOS TORRES RIBEIRO (UFRRJ) 

Entre os vários problemas sanitários que afetam os animais silvestres, as enfermidades parasitárias estão entre as mais 
comuns, podendo causar desde infecções sub-clínicas ate a morte do animal. As endoparasitoses, comuns em casos 
de alta densidade populacional, interferem no comportamento e desenvolvimento dos animais devido a uma nutrição 
inadequada, estresse e o surgimento de infecções secundárias. Objetivou-se com este trabalho avaliar a freqüência de 
parasitos gastrintestinais em animais do zôo parque Sitio da Vovó, localizado no município de Marechal Floriano, 
Espírito Santo. Foram realizados exames coproparasitológicos de amostras de 50 recintos do zôo parque que 
abrigavam diferentes tipos de animais silvestres, entre aves, roedores e mamíferos. As amostras foram coletadas no 
ambiente de cada animal, acondicionadas em isopor com gelo e encaminhadas ao laboratório de doenças parasitárias 
da Universidade Federal do Espírito Santo para a realização do exame coproparasitológico através da técnica Willis-
Moley. Dos 50 recintos examinados, 18 (36,0%) apresentaram amostras positivas nos exames coproparasitológicos e 
32 (64,0%) negativos. Apresentaram-se positivos para ovos do tipo strongyloidea os seguintes animais: dois avestruzes, 
uma das antas, um macaco barrigudo, um pônei, uma jacutinga e um faisão. Apresentaram-se positivos para oocistos 
de coccidios um dos avestruzes e um pavão. Apresentaram-se positivos para ovos do gênero Capillaria os seguintes 
animais: um papagaio, uma arara azul, um tucano toco, um papagaio chauá, e um guará. Ainda foram encontrados mais 
3 ambientes com ovos não identificados, como nos recintos da lhama e do cazuar. Com o perfil coproparasitológico do 
local foi possível verificar uma alta freqüência de parasitoses nos recintos examinados. A carência de profissionais 
especializados na área de animais silvestres dificulta a realização de exames mais específicos e de orientações mais 
detalhadas sobre o manejo desses animais. Agradecimento ZooParque Sitio da Vovó - Marechal Floriano ES 
 
 
Código P-239 
INFECÇÃO ENTEROPARASITÁRIA EM FELIS (PUMA) CONCOLOR NO PLANALTO CATARINENSE, BRASIL  
 
INFECTION ENTEROPARASITIC IN FELIS (PUMA) CONCOLOR OF PLANALTO CATARINENSE, BRAZIL 

ROSILEIA MARINHO DE QUADROS (UNIPLAC); SANDRA MÁRCIA TIETZ MARQUES (UFRGS); MARCELO 
MAZZOLLI (PROJETO PUMA); RODRIGO CÉSAR BENEDET (UNIPLAC); KLAUS LESMANN (UNIPLAC); 
DEBORHA MARTINS WENTZ (UNIPLAC); ANDRESA LAURENTINO PIRES (UNIPLAC) 

As informações sobre a helmintofauna, bem como as doenças de origem parasitáras que acometem as populações de 
carnívoros selvagens neotropicais, principalmente em felinos são desconhecidas ou pouco relatadas. As principais 
informações sobre os parasitos que acometem estas espécies provêm de relatos de animais em cativeiro ou o achado 
de animais já em estado cadavérico. O laboratório de parasitologia da UNIPLAC em parceria com o Projeto Puma e 
polícia ambiental, têm nos últimos anos se dedicado ao estudo de felinos da espécie Felis (Puma) concolor, estudando 
a fauna parasitária em animais encontrados mortos na região. De setembro de 2007 à abril 2008 dois exemplares 
adultos de Felis (Puma) concolor, um macho e outro fêmea, em péssimas condições físicas (anemia, desnutrição, 
caquexia), foram encontrados mortos pela políca ambiental em localidades próximas à cidade de Lages, Santa Catarina. 
Estes animais foram necropsiados no laboratório de zoologia e parasitologia da UNIPLAC. Foram encontrados uma 
população vasta de helmintos adultos intestinais, sobretudo de ascarídeos e cestódeos. Ao longo de todo intestino dos 
animais, observou-se vários pontos hemorrágicos. As mostras de fezes processadas pelos métodos de flutuação em 
solução salina (Willis Mollay) revelaram a presença de ovos de Ancylostoma spp,  Toxocara spp, já no método de 
sedimentação (técnica de Lutz), foram encontrados ovos da família taeniidae, Dyphyllobothrium sp e oocistos não 
esporulados.  
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Código P-240 
OVOS DE HELMINTOS EM TATU BOLA TOLYPEUTES TRICINCTUS (LINEU, 1758) (CINGULATA: 
DASYPODIADE), PARQUE NACIONAL SERRA DA CAPIVARA/ PIAUÍ 
 
HELMINTHS EGGS IN TATU BOLA TOLYPEUTES TRICINCTUS (LINEU, 1758) (CINGULATA: DASYPODIADE), 
PARQUE NACIONAL SERRA DA CAPIVARA/ PIAUÍ 

MARTHA BRANDÃO (FIOCRUZ); MARCIA CHAME (FIOCRUZ); RITA SOARES NUNES (FIOCRUZ) 

Formas imaturas (ovos e larvas) de helmintos sempre foram pouco utilizadas para diagnóstico, priorizando sempre as 
formas adultas para este fim. Atualmente o acesso de parasitologistas a exemplares de vermes adultos está submetido 
à possibilidade de se necropsiar um animal já morto, uma vez que o sacrifício de espécies em extinção não é mais 
permitido. Este trabalho utilizou as fezes de um tatu bola (Tolypeutes tricinctus), espécie ameaçada de extinção, para 
apresentar provavelmente duas novas espécies de helminto parasitando este hospedeiro. Durante trabalho de campo, 
no período das chuvas em maio de 2006, ao Parque Nacional Serra da Capivara, sudeste do Piauí, Brasil, um macho de 
tatu bola (Tolypeutes tricinctus) foi avistado e contido. Durante a contenção feita para observação o animal defecou. A 
amostra foi imediatamente posta em solução de Railliet-Henry para conservação e fixação. No laboratório esta amostra 
foi coada em gaze dupla e sedimentada por 24hs. Do sedimento foram feitas 10 lâminas com 1µl cada. As lâminas 
foram observadas ao microscópio óptico em aumento de 10x e 40x. Os ovos encontrados foram contados e, de pelo 
menos 60 ovos, foram medidos comprimento e largura em aumento de 40x e fotografados. De acordo com a 
morfometria dos ovos encontrados foram diagnosticadas quatro formas distintas de ovos de helmintos e destas, 
identificadas as seguintes famílias: Trichuridae, Ancylostomidae e Ascaridae. Não foi identificada a família de uma das 
formas e esta foi denominada de “Nematoda operculado”. A literatura só descreve em tatu bola Aspirodera fasciata 
Shneider 1866, Railliet e Henry 1913 e Aspirodera scoleciformis Diesing 1851, Railliet e Henry 1912, representantes da 
família Ascarididae. Provavelmente os ovos encontrados desta família são de uma destas duas espécies descritas. Os 
outros ovos encontrados das famílias Trichuridae e Ancylostomidae, são possivelmente duas novas ocorrências e 
demandam mais estudos.  
 
 
Código P-241 
ATIVIDADE ANTI-HELMÍNTICA IN VIVO DO EXTRATO ACETATO DE ETILA DA CASCA DE COCOS NUCIFERA L. 
SOBRE NEMATÓIDES GASTRINTESTINAIS DE OVINOS 
 
IN VIVO ANTHELMINTIC ACTIVITY OF COCOS NUCIFERA L. BARK ETHYL ACETATE EXTRACT ON SHEEP 
GASTROINTESTINAL NEMATODES 

LORENA M. B. OLIVEIRA (UECE); CLAÚDIA M. L. BEVILÁQUA (UECE); CÍCERO T. C. COSTA (UECE); IARA T. 
F. MACEDO (UECE); ANA L. F. CAMURÇA-VASCONCELOS (UECE); RENATA S. BARROS (UECE); ANA C. M. 
RODRIGUES (UECE); CAMILA A. ALMEIDA (UECE); VITOR L. CARVALHO (UECE); LUIZ DA S. SILVEIRA 
(EMBRAPA) 

O controle de nematóides gastrintestinais de pequenos ruminantes é baseado na administração de anti-helmínticos 
sintéticos, porém o desenvolvimento de populações resistentes exigiu a busca de alternativas. Existem relatos 
populares sobre a atividade anti-helmíntica da casca de Cocos nucifera. Esse trabalho avaliou in vivo a eficácia da 
casca de C. nucifera sobre nematóides gastrintestinais de ovinos. O extrato acetato de etila do líquido extraído da casca 
do coco verde (LCCV) foi submetido ao teste controlado com ovinos. Nesse experimento, 18 animais infectados com 
nematóides gastrintestinais foram divididos em três grupos (n=6): G1 recebeu 400 mg kg-1 de extrato acetato de etila do 
LCCV durante três dias consecutivos, G2 recebeu 0,2 mg kg-1 de moxidectina (Cydectin®) em dose única e G3 recebeu 
DMSO a 3% durante três dias consecutivos. Sete dias após o final do tratamento, a carga parasitária do abomaso, 
intestino grosso e intestino delgado foi analisada. Os resultados foram submetidos ao ANOVA e ao teste Kruskal-Wallis 
(p<0,05). No abomaso e intestino delgado somente Haemonchus contortus e Trichostrongylus colubriformis foram 
encontrados, respectivamente. No intestino grosso, Oesophagostomun venulosum e Trichuris ovis estavam presentes, 
entretanto, devido ao reduzido número de espécimes, a carga parasitária desse órgão não foi analisada 
estatisticamente. O efeito do extrato não diferiu significativamente do DMSO a 3% (p>0,05). O efeito sobre H. contortus 
também não foi estatisticamente diferente entre os grupos controle positivo e negativo (p>0.05).Entretanto, a 
moxidectina apresentou eficácia anti-helmíntica sobre T. colubriformis e a carga parasitária total (p<0,05). No protocolo 
utilizado, o extrato acetato de etila do LCCV não apresentou atividade anti-helmíntica sobre nematóides gastrintestinais 
de ovinos. 
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Código P-242 
CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO GENE COX 1 DE ASCARIS SP. A PARTIR DE AMOSTRAS FECAIS 
HUMANAS DA REGIÕES NORTE E SUDESTE DO BRASIL. 
 
MOLECULAR CHARACTERIZATION OF ASCARIS SP. COX 1 GENE FROM FAECAL HUMAN SAMPLES FROM 
NORTH AND SOUTHEAST REGIONS OF BRAZIL. 

DANIELA LELES (ENSP-FIOCRUZ); FILIPE ANIBAL CARVALHO-COSTA (MEDICINA TROPICAL IOC-FIOCRUZ); 
ADAUTO ARAÚJO (ENSP-FIOCRUZ); ANA CAROLINA PAULO VICENTE (IOC-FIOCRUZ); ALENA MAYO 
IÑIGUEZ (IOC-FIOCRUZ) 

Introdução: Ascaris lumbricoides é o parasito intestinal humano de maior prevalência na população mundial.  Há um 
crescente interesse em estudar a epidemiologia molecular deste parasito, no intuito de averiguar o genótipos e/ou 
haplótipos circulantes na população. Objetivo: Determinar e caracterizar molecularmente o gene cox 1 de isolados 
brasileiros de Ascaris sp. de origem humana e comparar com os descritos na literatura mundial. Metodologia: Foram 
analisadas 36 amostras fecais, 13 do município do Rio de Janeiro, e 23 do município de Santa Izabel do Rio Negro, 
estado do Amazonas. Foi feita extração do ADN pelos métodos fenol-clorofórmio e QIAamp&#61650; DNA Stool Mini Kit 
(Qiagen) modificado. Foi feito PCR do gene cox 1 (450pb) e análise das seqüências usando os programas Bioedit e 
DAMBE.  Resultados: Foi possível amplificar o fragmento do gene cox 1 em 13/13 e 7/23 amostras das regiões sudeste 
e norte do Brasil, respectivamente. Obtiveram-se menos amplificações para as amostras de Santa Isabel possivelmente 
pela conservação em formol 10%. Das seqüencias nucleotídicas geradas 16/17 são idênticas, possuindo 7/26 sítios 
polimórficos descritos para outros haplótipos em outras regiões do mundo: C69, A114, C168, C186, A260, A261, A285 
(com base na seqüência H1) e 1/17 seqüências além dos sítios já mencionados apresenta um novo sítio polimórfico 
C209 configurando dois novos haplótipos (H11-H12). Conclusão: Na região norte do Brasil encontramos dois novos 
haplótipos H11 e H12 enquanto na sudeste somente o H11 indicando que pode haver diferenças haplotípicas e/ou 
assinaturas genéticas segundo a origem geográfica. Aparentemente os isolados brasileiros possuem menos 
polimorfismos, e menor diversidade haplotípica quando comparados a outros isolados, porém outras localidades e mais 
amostras precisam ser avaliadas. Agradecimento A CAPES e CNPq pelo financiamento. 
 
 
Código P-244 
ATIVIDADE ANTI-HELMÍNTICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALYPTUS STAIGERIANA CONTRA HAEMONCHUS 
CONTORTUS 
 
ANTHELMINTIC ACTIVITY OF EUCALYPTUS STAIGERIANA ESSENCIAL OIL AGAINST HAEMONCHUS 
CONTORTUS 

IARA TERSIA FREITAS MACEDO (UNIV. EST. DO CEARÁ); CLAUDIA MARIA LEAL BEVILAQUA (UNIV. EST. DO 
CEARÁ); LORENA MAYANA BESERRA DE OLIVEIRA (UNIV. EST. DO CEARÁ); CÍCERO TEMÍSTOCLES 
COUTINHO COSTA (UNIV. EST. DO CEARÁ); MICHELLINE DO VALE MACIEL (UNIV. EST. DO CEARÁ); ANA 
LOURDES FERNANDES CAMURÇA-VASCONCELOS (UNIV. EST. DO CEARÁ); LUIZ DA SILVA VIEIRA 
(EMBRAPA/CAPRINOS); FABRICIO REBOUÇAS DE OLIVEIRA (UNIV. EST. DO CEARÁ); BRUNO GRANGEIRO 
PORTELA (UNIV. EST. DO CEARÁ); MARINA PARISSI ACCIOLY (UNIV. EST. DO CEARÁ) 

Um dos principais problemas para as criações de ovinos e caprinos é o parasitismo causado pelos nematóides 
gastrintestinais. O uso de plantas com atividade anti-helmíntica é uma das alternativas que vem sendo pesquisada para 
o controle da verminose. Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito do óleo essencial de Eucalyptus 
staigeriana (OEES) sobre a eclosão de ovos e o desenvolvimento de larvas de Haemonchus contortus. Para o teste de 
eclosão de ovos, foram incubados ovos de H. contortus durante 48h conforme os seguintes tratamentos: T1-diluente, 
Tween 80 (3%); T2- 0,02mg/mL tiabendazole ; T3 a T7- OEES em cinco diferentes concentrações. Todos os ovos e 
larvas foram contados. No teste de desenvolvimento larvar, foram incubadas larvas de primeiro estágio de H. contortus 
com fezes de animal livre de parasitos gastrintestinais, conforme os tratamentos: T1- Tween 80 (3%); T2- 0,008mg/mL 
ivermectina; T3 a T7- OEES em diferentes concentrações. A eficácia do OEES na redução da eclosão dos ovos de H. 
contortus foi de 99,27%; 92,64%; 41,62%; 8,24% e 6,46% para as concentrações 1,56; 0,78; 0,39; 0,19 e 0,09 
microlitros/ mL, enquanto os controles com tween e tiabendazole tiveram eficácia de 3,44% e 86,69%, respectivamente. 
Os resultados obtidos a partir do teste de desenvolvimento larvar sobre H. contortus demonstraram que o OEES obteve 
eficácia de 99,7%, 68,7%, 32,8%, 18,1% e 6,6% nas concentrações 6,25; 3,12; 1,56; 0,78 e 0,39 microlitros/ mL, 
enquanto que o diluente e a ivermectina tiveram eficácia de 3,5% e 99,81%, respectivamente. O OEES demonstrou 
atividade inibitória dose-dependente, revelando boas perspectivas para o uso no controle de nematóides gastrintestinais 
de pequenos ruminantes. Agradecimento Fundação Cearense de Cultura e Pesquisa; CAPES 
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Código P-245 
COMPARAÇÃO ENTRE EXAMES COPROPARASITOLÓGICOS E NECROSCÓPICO PARA DIAGNÓSTICO DA 
INFECÇÃO POR HELMINTOS GASTRINTESTINAIS EM CÃES (CANIS FAMILIARIS, LINNAEUS, 1758) ERRANTES 
PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE RECIFE - PE 
 
COMPARISON BETWEEN FECAL AND NECROSCOPIC EXAMINATIONS FOR DIAGNOSIS OF THE INFECTION 
FOR GASTROINTESTINAL HELMINTHS IN STRAY DOGS (CANIS FAMILIARIS, LINNAEUS, 1758)  FROM THE 
CITY OF RECIFE – PE 

AUXILIADORA DE MORAES OSTERMANN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO); MARILENE 
MARIA DE LIMA (UNIV. FED. RURAL DE PERNAMBUCO); CARLA  TEJO DA SILVA (UNIV. FED. RURAL DE 
PERNAMBUCO); RITA DE CÁSSIA NASCIMENTO SILVA (UNIV. FED. RURAL DE PERNAMBUCO); MÁRCIA 
PAULA OLIVEIRA FARIAS (UNIV. FED. RURAL DE PERNAMBUCO); EDENIZE  TELES ROMEIRO (UNIV. FED. 
RURAL DE PERNAMBUCO); THIAGO ANDRÉ  SANTOS DE ANDRADE (UNIV. FED. RURAL DE 
PERNAMBUCO); ALESSANDRA  SANTOS D'ALENCAR (UNIV. FED. RURAL DE PERNAMBUCO); LEUCIO  
CÂMARA ALVES (UNIV. FED. RURAL DE PERNAMBUCO); MARIA APARECIDA  DA GLORIA FAUSTINO (UNIV. 
FED. RURAL DE PERNAMBUCO) 

Um ponto importante no controle de helmintoses nos centros urbanos são os cães errantes, os quais estão geralmente 
excluídos de qualquer programa de controle, embora assumam grande importância na manutenção e disseminação 
dessas parasitoses no meio urbano. O conhecimento mais acurado sobre epidemiologia e a profilaxia dos parasitos 
mais importantes de cães, particularmente sobre as suas incidências e prevalências, são fundamentais para a adoção 
de medidas profiláticas adequadas para a proteção humana. Objetivou-se, neste trabalho, comparar os exames 
coproparasitológicos e necroscópico para diagnóstico da infecção por helmintos gastrintestinais e avaliar a freqüência 
de parasitismo em cães errantes provenientes do município de Recife - PE. Utilizaram-se 96 cães capturados pelo 
Centro de Vigilância Ambiental da Cidade de Recife – PE, os quais foram submetidos à eutanásia e necropsiados para 
coleta de helmintos adultos, paralelamente, foram coletadas amostras fecais diretamente da ampola retal dos animais. 
Os helmintos coletados foram clarificados e identificados e as amostras fecais processadas por meio dos métodos de 
Willis e sedimentação espontânea. Os dados foram analisados por meio dos testes de X2 ou Exato de Fisher. Para 
verificar-se o grau de coincidência entre a necropsia e os exames coproparasitológicos foram obtidos os escores de 
Kappa. Os resultados apontaram positividade de 96,8% (93/96), sendo 83,3%, 14,6%, 30,2%, 6,3%, 28,1%, 34,4%, 
2,1%, respectivamente para Ancylostoma caninum, A.  braziliense, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, 
Dypilidium caninum e Spirocerca lupi.  Os métodos de Willis, sedimentação e necropsia foram significativamente 
diferentes entre si (p<0,05) apenas na detecção de infecção por Ancylostoma spp. Os métodos de Willis e 
sedimentação não apresentaram diferenças entre si para os demais helmintos. Obteve-se para o exame 
coproparasitológico sensibilidade de 95% para ancilostomídeos, 78,8% para  ascaridídeos e 77,8% para Trichuris sp e 
36,4% para D. caninum. S. lupi foi identificado apenas à necropsia.  
Agradecimento JOSÉ CARLOS LUPERCÍNIO DE MORAES e CVA-PCR/RECIFE 
 
 
Código P-246 
AVALIAÇÃO IN VITRO DO ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALYPTUS CITRIODORA SOBRE OVOS E LARVAS DE 
HAEMONCHUS CONTORTUS 
 
IN VITRO EVALUATION OF EUCALYPTUS CITRIODORA ESSENCIAL OIL AGAINST EGGS AND LARVAE 
HAEMONCHUS CONTORTUS 

IARA TERSIA FREITAS MACEDO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ); CLAUDIA MARIA LEAL 
BEVILAQUA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ); LORENA MAYANA BESERRA DE OLIVEIRA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ); CÍCERO TEMÍSTOCLES COUTINHO COSTA (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO CEARÁ); MICHELLINE DO VALE MACIEL (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ); ANA 
LOURDES FERNANDES CAMURÇA-VASCONCELOS (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ); EUDSON  
MAIA DE QUEIROZ JÚNIOR (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ); MARIA VIVINA BARROS MONTEIRO 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ); FERNANDA CRISTINA MACEDO RONDON (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO CEARÁ); ROBERTA  ROCHA BRAGA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ) 

A fitoterapia tem surgido como uma das alternativas que vem sendo pesquisada para o controle dos parasitos 
gastrintestinais que se constituem um dos maiores obstáculos na produtividade do setor da ovinocaprinocultura. Este 
trabalho objetivou avaliar o efeito in vitro do óleo essencial de Eucalyptus citriodora (OEEC) através do teste de eclosão 
de ovos e de desenvolvimento larvar sobre Haemonchus contortus. Para o teste de eclosão de ovos, foi feita 
recuperação de ovos de H. contortus provenientes de um animal com infecção monoespecífica, e estes ovos foram 
incubados conforme os seguintes tratamentos durante 48h: T1- diluente, Tween 80 a 3%; T2- 0,02mg/mL tiabendazol; 
T3 a T7- OEEC em diferentes concentrações. Após este período, foi feita a contagem de ovos e larvas eclodidas. Para o 
teste de desenvolvimento larvar, foi feita a recuperação e incubação de ovos de H. contortus, após a eclosão dos ovos 
(24h), as larvas de primeiro estágio foram incubadas junto com dois gramas de fezes de animal livre de parasitos 
gastrintestinais, conforme os tratamentos descritos a seguir: T1: controle negativo com Tween 80 a 3%; T2- ivermectina 
(0,008mg/mL); T3 a T7:  OEEC em diferentes concentrações. Após seis dias de incubação, foi feita contagem das larvas 
conforme o estágio de desenvolvimento. A eficácia do OEEC sobre a eclosão dos ovos de H. contortus foi de 98,8%, 
97,8%, 45,6%, 16,2% e 7,8% nas concentrações de 6,25; 3,12; 1,56; 0,78 e 0,39 &#61549;L mL-1. Os resultados 
obtidos a partir do teste de desenvolvimento larvar sobre H. contortus demonstraram que o óleo essencial obteve 
eficácia de 99,6%, 85%, 50,8%, 6,8% e 3,1% nas concentrações 12,5; 6,25; 3,12; 1,56 e 0,78 &#61549;L mL-1 
respectivamente.  O OEEC apresentou uma atividade inibitória, revelando um bom potencial para utilização no controle 
destes nematóides. Agradecimento Fundação Cearense de Cultura e Pesquisa; CAPES 
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Código P-247 
OCORRÊNCIA DE ENDOPARASITAS EM CÃES DOMICILIADOS E SEMIDOMICILIADOS DO BAIRRO ALTO DA 
BOA VISTA – SANTA MARIA – RS. 
 
OCCURRENCE OF ENDOPARASITES IN HOUSE AND STREET DOGS IN ALTO DO BOA VISTA, SANTA MARIA 
CITY - RS 

ANDRÉIA BUZATTI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA); MARCIELE LETICIA SCHEUERMANN 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA); FERNANDA SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
MARIA); LUÍS ANTÔNIO SANGIONI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA); FERNANDA S. F. VOGEL 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA) 

Os cães domésticos representam os animais de estimação que mais convivem com o homem, sendo que estes animais 
quando portadores de endoparasitas podem expor a população humana a agentes com potencial zoonótico.  
Entre estes agentes estão Ancylostoma sp. e Toxocara sp., causadores da larva migrans cutânea e visceral, 
respectivamente. O estudo realizado teve o objetivo de verificar a ocorrência de endoparasitas em cães domiciliados e 
semidomiciliados do bairro Alto da Boa Vista - Santa Maria - Rio Grande do Sul. Para tanto, foram coletadas 
diretamente da ampola retal, 100 amostras de fezes de cães de diferentes faixas etária e  relizou-se um inquérito 
sanitário com os proprietários a fim de verificar a frequência de administração de fármacos antiparasitários nestes 
animais, constatando-se que nenhum cão (0% do total coletado) havia recebido tratamento antiparasitário nos 6 meses 
anteriores à data de coleta das fezes. Os exames coproparasitológicos foram realizados no Laboratório de Doenças 
Parasitárias da Universidade Federal de Santa Maria através da técnica de Willis-Mollay. Das 100 amostras coletadas, 
60 (60% do total coletado) foram de cães domiciliados. Os resultados demonstraram que destas, 3 (5%) amostras foram 
positivas, sendo todas monoinfecção por Ancylostoma sp. e 57 (95%) amostras foram negativas. Dos cães 
semidomiciliados foram coletadas 40 (40% do total coletado) amostras. Como resultados destas obtiveram-se 35 
(87,5%) amostras positivas, das quais 30 (85,7%) apresentaram monoinfecção por Ancylostoma sp. e 5 (14,3%) 
apresentaram múltipla infecção por: 1 (2,9%) Ancylostoma e Dypilidium sp.; 3 (8,5%) Ancylostoma e Toxocara sp.; e 1 
(2,9%) Ancylostoma sp., Dypilidium sp.,e Toxocara sp. e 5 (12,5%) amostras negativas. Com base nos dados obtidos, 
pode-se concluir que  houve uma maior ocorrência de endoparasitas em animais semidomiciliados, favorecendo assim a 
contaminação do meio ambiente, a disseminação destes endoparasitas entre os animais e aumentando o risco de 
exposição humana a agentes zoonóticos. Desse modo, cabe resaltar aos proprietários destes animais a importância da 
administração de fármacos antiparasitários regularmente. 
 
 
Código P-248 
EFICÁCIA DE DUAS FORMULAÇÕES ANTIHELMÍNTICAS NO CONTROLE DA VERMINOSE EM CÃES 
 
EFFICACY OF TWO ANTIHELMÍNTICAS FORMULATIONS IN THE VERMINOSE CONTROL  IN DOGS 

PATRÍCIA ALVES TEIXEIRA (ACADÊMICA DA FACULDADE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE UBERLÂNDIA); FERNANDO CRISTINO BARBOSA (PROFESSOR DA FACULDADE MEDICINA 
VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA); DAGMAR DINIZ CABRAL (PROFESSORA DO 
INSTITUTO DE CIÊNCIA BIOMÉDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA) 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia das formulações pamoato de 
pirantel+febantel+praziquantel+ivermectina; e fembendazol+praziquantel no tratamento de verminose de cães 
naturalmente infectados. Foram utilizados 36 cães de ambos os sexos, de raças e idades variadas, em razoável estado 
nutricional. Com exame coproparasitológico positivo para ovos de Toxocara spp. e ancilostomatídeos. Os cães foram 
mantidos no canil do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia, onde durante todo o período 
experimental receberam ração comercial e água “ad libitum”, mantidos em boxes individuais. Nos 2 dias que 
antecederam os tratamentos foram realizados exames coproparasitológicos para avaliação do número de ovos por 
grama de fezes (OPG). A partir dos resultados, os animais foram distribuídos em 3 grupos de 12 animais cada e 
sorteados para os tratamentos: T1- praziquantel (5 mg/kg-1) + pamoato de pirantel (14.4 mg/kg-1) + febantel (15 mg/kg-
1) + ivermectina (0,006 mg/kg-1), T2- fembendazol (100 mg/kg-1) + praziquantel (5 mg/kg-1) e T3- grupo controle. 
Foram realizados OPG nos dias 1, 3, 5 e 7 pós-tratamento. A associação pamoato de pirantel, praziquantel, febantel e 
ivermectina conferiu a redução de 100% para ancilostomatídeos e Toxocara spp. a partir do quinto dia pós-tratamento. 
No T2 houve uma redução de 91,2% dos ovos de ancilostomatídeos e 96% dos ovos de Toxocara spp. A combinação 
de febantel, pamoato de pirantel, praziquantel e ivermectina na dose e via empregada foi mais eficaz no combate aos 
ancilostomatídeos que a combinação de fenbendazol e praziquantel. 
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Código P-249 
NEMATODA E MALLOPHAGA PARASITOS DE SPHIGGURUS VILLOSUS (CUVIER, 1823) (OURIÇO-CACHEIRO) 
NO SUL DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL 

NEMATODA AND MALLOPHAGA PARASITES OF SPHIGGURUS VILLOSUS (CUVIER, 1823) (ORANGE-SPINED 
HAIRY DWARF PORCUPINE) IN THE SOUTH OF RIO GRANDE DO SUL STATE, BRAZIL 

CAROLINA SILVEIRA MASCARENHAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); TATIANA  CHEUICHE 
PESENTI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); DIEGO  SILVA DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PELOTAS); GABRIELA MATTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); FABIANA FEDATTO BERNARDON 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); CRISTIANE KRÜGER (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); 
GERTRUD MÜLLER (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS) 

Existem aproximadamente dois milhões de espécies catalogadas no mundo e acredita-se que esse número possa 
chegar a 30 milhões de espécies de animais e plantas. Os parasitos dos animais silvestres são pouco conhecidos em 
vista da grande biodiversidade da fauna brasileira. O ouriço-cacheiro Sphgiggurus villosus (Erethizontidae) é um roedor 
endêmico da região neotropical ocorrendo nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, é arborícola de hábito crepuscular e noturno, alimenta-se de frutos e folhas. O estudo teve por objetivo 
pesquisar os malófagos e helmintos em um espécime de S. villosus encontrado atropelado no município de Morro 
Redondo, RS. O animal foi lavado com água e solução detergente para coleta de malófagos e necropsiado para 
pesquisa de helmintos, onde seus órgãos foram individualizados e examinados ao estereomicroscópio. Os malófagos 
foram clarificados em salicilato de metila e os nematóides em lactofenol de Amann, após clarificados os parasitos foram 
montados em lâminas semi-permanentes para identificação. Foram encontrados os nematóides Evandroia sp. e 
Welcomia sp., ocorrendo o primeiro no intestino delgado e o segundo no ceco. Welcomia já foi encontrado em outras 
espécies de ouriços no Mato Grosso e em Minas Gerais, ao contrário de Evandroia que foi citado somente em uma 
espécie de roedor da família Echimyidae no Pará. Foi encontrado ainda um gênero de malófago, Eutrichophilus, o qual 
já havia sido registrado neste hospedeiro no RS. Este relato caracteriza a primeira ocorrência dos nematóides 
Evandroia sp. e Welcomia sp. parasitando S. villosus no estado do Rio Grande do Sul. 
 
 
Código P-250 
OCORRÊNCIA DA INFECÇÃO POR DIROFILARIA IMMITIS EM CÃES DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, SP. 

OCCURRENCE OF DIROFILARIA IMMITIS INFECTION IN DOGS FROM ARAÇATUBA CITY, SP. 

KATIA DENISE SARAIVA BRESCIANI (DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL - FOA – 
UNESP – ARAÇATUBA, ARAÇATUBA, SP); MIRIAN  NAOMI ISHIZAKI (DEPARTAMENTO DE APOIO, 
PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL - FOA – UNESP – ARAÇATUBA, ARAÇATUBA, SP ); ROZEANI  OLIMPIO TOME 
(DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL - FOA – UNESP – ARAÇATUBA, ARAÇATUBA, 
SP); ANNA CLAUDIA  MARQUES SERRANO (DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL - 
FOA – UNESP – ARAÇATUBA, ARAÇATUBA, SP); CILENE  VIDOVIX TÁPARO (DEPARTAMENTO DE APOIO, 
PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL - FOA – UNESP – ARAÇATUBA, ARAÇATUBA, SP); SILVIA HELENA 
VENTUROLI PERRI (DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL - FOA – UNESP – 
ARAÇATUBA, ARAÇATUBA, SP); CARLOS  NORIYUKI KANETO (DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUÇÃO E 
SAÚDE ANIMAL - FOA – UNESP – ARAÇATUBA, ARAÇATUBA, SP) 

Este trabalho teve por objetivo verificar a ocorrência da dirofilariose canina do Município de Araçatuba, SP e determinar 
a associação com as variáveis sexo, idade e raça. Neste estudo, foram utilizados 190 animais domiciliados, sendo que 
destes, 52 apresentavam padrão racial determinado (RD) e 138 eram SRD (sem raça definida), 93 eram fêmeas e 97 
machos, sendo cinco jovens (< um ano de vida), 115 adultos jovens (≥ que um ano até quatro anos de idade), 68 
adultos (≥ a quatro até oito anos de vida) e dois idosos (faixa etária superior a oito anos). As amostras sanguíneas 
foram colhidas das 20:00h ás 22:00h, sendo que a pesquisa das microfilárias foi executada pela Técnica de Knott 
Modificada e detecção de antígenos circulantes solúveis pelo teste de ELISA. Todos os cães examinados foram 
negativos por ambas as técnicas supracitadas. Assim pôde-se concluir que apesar de que entre os animais 
examinados, não ter sido observada microfilaremia ou reação sorológica positiva para o referido parasito, devem ser 
realizados inquéritos epidemiológicos semelhantes a este na região Noroeste do Estado de São Paulo, a fim de se 
averiguar a presença do helminto bem como de seus possíveis vetores na região. 
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Código P-251 
EFICÁCIA ANTI-HELMÍNTICA DA IVERMECTINA SOB DIFERENTES VIAS DE ADMINISTRAÇÃO EM BOVINOS 

ANTI-HELMINTIC EFICACCY OF THE IVERMECTIN BY DIFFERENT WAYS OF ADMINISTRATION IN BOVINES 

RICARDO V. G. SOUTELLO1 (PROF. DR. DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, FCAA, 
ANDRADINA – SP); BRENDA C. LUQUETTI1 (PROF. DR. DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE 
ANDRADINA, FCAA, ANDRADINA – SP); FERNANDO P. OLIVEIRA2 (ALUNO DE PÓS GRADUAÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE CLÍNICA, CIRURGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL (DCCRA) DA FACULDADE DE 
ODONTOLOGIA (FOA), UNESP, ARAÇATUBA – SP); SIDNEY M. JUNIOR3 (ALUNO DO CURSO DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, FCAA, ANDRADINA – SP); 
RENATA L. SASAKI3 (ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS DE ANDRADINA, FCAA, ANDRADINA – SP); KAREN M. SASAKI3 (ALUNO DO CURSO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, FCAA, ANDRADINA – 
SP); THIAGO N. BARRETO3 (ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS DE ANDRADINA, FCAA, ANDRADINA – SP); ALEX C. VACARI3 (ALUNO DO CURSO DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, FCAA, ANDRADINA – SP) 

A indústria farmacêutica vem disponibilizando no mercado diversas formulações para o uso dos anti-helmínticos, sendo 
as mais comuns a via oral e a de aplicação injetável e recentemente a via de aplicação tópica, conhecida como “pour-
on”. Na escolha da via de administração de um medicamento, vários fatores devem ser considerados, como a 
necessidade de efeito sistêmico ou localizado, latência para o efeito e características físico químicas do fármaco, entre 
outros. Portanto, o objetivo deste estudo foi comparar a eficácia da ivermectina aplicada em bovinos sob quatro 
diferentes vias de administração: injetável subcutâneo (G1), injetável subcutâneo na porção dorsal da orelha (G2), oral 
(G3) e “pour-on” (G4). Foram utilizados 100 novilhos da raça nelore com 15 meses de idade, distribuídos em blocos 
homogêneos com base na contagem de ovos de nematódeos por grama de fezes (OPG), formando cinco grupos 
(n=20), sendo um grupo, o controle (G5). Sete dias após o tratamento, amostras fecais foram colhidas de cada animal 
para a quantificação de OPG. Foi determinada a redução das contagens de OPG (R-OPG) dos grupos tratados em 
relação ao grupo controle, com base nas médias aritméticas após os tratamentos, sendo os dados analisados pelo 
programa estatístico RESO conforme preconizado pela Associação Mundial para o Desenvolvimento da Parasitologia 
Veterinária. Os resultados indicaram R-OPG de 56%, 44%, 44% e 49% respectivamente nos grupos G1, G2, G3 e G4.  
Verificou-se que não houve diferença significativa entre os tratamentos. Todas as vias de administração demonstraram 
um grau de eficácia semelhante, no entanto, pode-se afirmar que há presença de resistência à ivermectina, 
provavelmente devido ao uso freqüente e indiscriminado de anti-helmínticos para o controle da verminose resultando no 
desenvolvimento de resistência a algumas drogas, principalmente avermectinas, tornando-se um grave problema prático 
na criação de bovinos. Agradecimento Fundação Educacional de Andradina 
 
 
Código P-252 
EFICÁCIA DE UMA ASSOCIAÇÃO DE AVERMECTINAS CONTRA HELMINTOS GASTRINTESTINAIS DE BOVINOS 
RESISTENTES À IVERMECTINA E DORAMECTINA 

EFFICACY OF AN AVERMECTIN ASSOCIATION AGAINST GASTROINTESTINAL HELMINTHS RESISTANT TO 
IVERMECTIN AND DORAMECTIN IN CATTLE 

VANDERSON RANGEL (CENTRO UNIVERSITÁRIO VILA VELHA - UVV); ROMÁRIO CERQUEIRA LEITE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG); JOSÉ OSWALDO COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE MINAS GERAIS - UFMG); PAULO ROBERTO OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - 
UFMG); TIAGO ARANGES (INTERVET) 

Em uma fazenda de gado de corte, localizada na cidade de Betim, Minas Gerais, com relato de ineficácia de ivermectina 
e doramectina contra helmintos, foi conduzido um teste controlado utilizando infecção artificial de helmintos, de acordo 
com as recomendações da World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP). Amostras 
desta fazenda foram utilizadas para produzir larvas e infectar 54 bezerros com 11.000, 11.000 e 48.000 larvas 
infectantes de Haemonchus placei, Cooperia punctata e Oesophagostomum radiatum, respectivamente. Após 46 dias 
as contagens de ovos por grama de fezes foram utilizadas para selecionar 48 bezerros e distribuí-los em oito grupos 
com seis animais cada. Foram utilizados quatro tratamentos, dois grupos por tratamento: T1 – Grupo controle sem 
tratamento, T2 – doramectina 1% (Dectomax®, Pfizer), T3 – ivermectina 3,15% (Ivomec Gold®, Merial) e T4 – 
ivermectina 2,25% + abamectina 1,25% (Solution®, Intervet). Necropsias foram realizadas para determinar a eficácia 
dos tratamentos. Com o objetivo de avaliar a persistência da eficácia, um conjunto de quatro grupos experimentais foi 
necropsiado 14 dias após o tratamento e os outros quatro grupos foram necropsiados 28 dias após o tratamento. Na 
avaliação realizada 14 dias pós-tratamento as eficácias calculadas utilizando a média geométrica, foram: T2 – 73%, 
74% e 0%; T3 – 24%, 37% e  0%; e T4 – 67%, 96% e 86%, contra H. placei, C. punctata e O. radiatum, 
respectivamente. Na avaliação realizada 28 dias pós-tratamento, foram: T2 – 38%, 79% e 16%; T3 – 44%, 65% e  0%; e 
T4 – 90%, 97% e 94%, contra H. placei, C. punctata e O. radiatum, respectivamente. Ficou evidenciado que estirpes de 
H. placei, C. punctata e O. radiatum resistentes à doramectina e ivermectina, permaneceram sensíveis ao fármaco 
formulado com associação de ivermectina 2,25% e abamectina 1,25%. A associação pode ser indicada como rota 
alternativa para enfrentamento da resistência de helmintos de bovinos. 
Nota ao avaliador - Havia um limite de recursos para três grupos tratados. O objetivo era testar a resistência para 
ivermectina com alta concentração, doramectina e a associação de alta concentração. Outro grupo com abamectina 
seria introduzido se houvesse recursos disponíveis. Agradecimento Intervet 
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Código P-253 
AVALIAÇÃO DOS FUNGOS DUDDINGTONIA FLAGRANS E ARTHROBOTRYS ROBUSTA PARA A PROFILAXIA 
DAS INFECÇÕES POR NEMATÓIDES EM OVELHAS CRIADAS A CAMPO. 

EVALUATE OF DUDDINGTONIA FLAGRANS AND ARTHROBOTRYS ROBUSTA FUNGI TO THE NEMATODE 
INFECTION PROPHYLAXIS  OF EWE AT GRAZING CONDITIONS. 

JULIANA R. CARRIJO MAUAD (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, IB, DEPARTAMENTO DE 
PARASITOLOGIA, BOTUCATU-SP); BRUNA F. DA SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, IB, 
DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, BOTUCATU-SP); JACKSON V. ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE VIÇOSA-MG); FÁBIO R. BRAGA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA-MG); ARTUR K. CAMPOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA-MG); ALESSANDRO F. T. DO AMARANTE (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA, IB, DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, BOTUCATU-SP) 

O uso do controle biológico é uma das alternativas estudadas para a profilaxia das helmintoses de ruminantes. Em 
bovinos, estudos in vitro e in vivo demonstraram eficácia contra as endoparasitoses com diferentes espécies de fungos 
nematófagos. Entretanto, o sucesso dos resultados in vitro para helmintos de ovinos, ainda não representam a realidade 
de trabalhos desenvolvidos a campo no Brasil. O objetivo do presente estudo foi o de avaliar a eficácia dos fungos 
Duddingtonia flagrans e Arthrobotrys robusta frente às infecções por nematódeos. Para tanto, trinta borregas da raça 
Bergamácia, criadas a campo, com peso e idade similares, foram aleatoriamente distribuídas em três grupos (G1: 
controle, G2: D. flagrans e G3: A. robusta). Os animais foram mantidos em pastoreio rotacionado em seis piquetes de 
junho a novembro de 2006. Os péletes com e sem fungos foram misturados em 1 kg de ração e administrados duas 
vezes por semana na dose de 0,2 g/kg de peso vivo. Quinzenalmente avaliou-se: peso, volume globular, proteína 
plasmática total, ovos de estrongilídeos por grama de fezes (OPG), coproculturas e larvas infectantes (L3) da pastagem. 
Não houve diferença significativa no peso médio, volume globular e proteína plasmática total entre os grupos estudados. 
O número médio de OPG não diferiu significativamente entre o grupo controle e os demais, exceto em uma colheita, 
quando a média de OPG do grupo controle foi superior em comparação com o grupo que recebeu o fungo D. flagrans e 
em duas colheitas em comparação com o grupo tratado com o fungo A. robusta. Haemonchus contortus foi a espécie 
predominante recuperada de cordeiros traçadores.  Não houve diferença significativa entre os grupos em relação ao 
número de L3/kg de matéria seca de forragem.  

 
Código P-254 
CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DAS DUAS ESPÉCIES DE LIBYOSTRONGYLUS QUE INFECTAM 
AVESTRUZES NO NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

MOLECULAR CHARATERIZATION OF THE TWO SPECIES OF LIBYOSTRONGYLUS FOUND INFECTING 
OSTRICHES FROM THE NORTH REGION OF THE RIO DE JANEIRO STATE. 

THAIS WOLINO DA SILVA BOA MORTE (LBCT/CBB/UENF); ADRIANE N. DE SOUZA (LBT/CBB/UENF); 
VALÉRIA C. L. MARQUES (LBT/CBB/UENF); GONÇALO APOLINÁRIO DE SOUZA-FILHO (LBT/CBB/UENF); 
RENATO AUGUSTO DAMATTA (LBCT/CBB/UENF); CLÓVIS DE PAULA SANTOS  

Libyostrongylus is a nematode genus comprising three species that parasite the ventriculus and provetriculus of 
ostriches (Struthio camelus). L. dentatus and L. douglassii were detected in farms that raise these birds in the north 
region of Rio de Janeiro state by morphological diagnosis of adults and infective larvae. This mixed infection might be 
common and is probably being neglected in the world, thus, leading to possibly wrong diagnosis. The molecular identity 
of the morphologically characterized nematodes is important to better understand the phylogeny of this genus. 
Furthermore, little is know about this identity since only one sequence of L. douglassii is deposited at the GenBank. This 
work aimed the molecular characterization of both species of Libyostrongylus detected in birds raised in the north region 
of Rio de Janeiro state. For that, female adults were collected from the ventriculus, identified based on morphological 
characteristics, transferred to criotubes (A – L. dentatus and B – L. douglassii) and stored in liquid nitrogen. The total 
DNA was extracted and the second internal transcribed spacer (ITS-2) region amplified by PCR with a primer designed 
based on the published sequence. The resulted amplicons were sequenced and compared between both species and 
the deposited sequence. The ITS-2 region of the nematodes showed a simple band of approximately 300 based pairs. 
The analyses of the sequences of this region showed grouping with an 88% similarity of the nematode A with the 
deposited sequence of L. douglassii and a higher similarity for nematode B. Thus, the molecular similarity between both 
species reinforce the result based on the morphological classifications  corroborating with the mixed infection hypothesis. 
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Código P-255 
OCORRÊNCIA DE HELMINTOS GASTRINTESTINAIS EM FELINOS DE ARAÇATUBA, SP 

OCCURRENCE OF GASTROENTERIC HELMINTS IN CATS IN ARAÇATUBA, SP  

MIRIAN N. ISHIZAKI (DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL - FOA – UNESP – 
ARAÇATUBA, ARAÇATUBA, SP); ADJAIR ANTONIO  NASCIMENTO (DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
VETERINÁRIA PREVENTIVA E REPRODUÇÃO ANIMAL / FCAV/, UNESP, JABOTICABAL); CARLOS N. KANETO 
(DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL - FOA – UNESP – ARAÇATUBA, ARAÇATUBA, 
SP ); TELMA. R. P. MONTANO (DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL - FOA – UNESP – 
ARAÇATUBA, ARAÇATUBA, SP); SILVIA. H. V. PERRI (DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE 
ANIMAL - FOA – UNESP – ARAÇATUBA, ARAÇATUBA, SP); ROSEMEIRE O. VASCONCELOS 
(DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA VETERINÁRIA / FCAV / UNESP, JABOTICABAL); KATIA. D. S. BRESCIANI 
(DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL - FOA – UNESP – ARAÇATUBA, ARAÇATUBA, 
SP) 

Os parasitos gastrintestinais são agentes etiológicos de várias enfermidades, que podem ser disseminadas por animais 
domésticos. O presente estudo objetivou verificar a freqüência e a intensidade parasitária de helmintos na espécie felina 
da zona urbana do Município de Araçatuba, SP. Foram examinados 60 gatos domésticos, sem raça definida, com idade 
variando entre três meses e dez anos. Foram efetuadas necropsia parasitológica e colheita dos parasitos presentes nos 
conteúdos dos compartimentos gastrintestinais. Do total de animais, 52 (86,67%) estavam parasitados com uma ou 
mais espécies de helmintos. No estômago, foi observada a presença de Physaloptera praeputialis em 12 animais (20%). 
No intestino delgado, foram encontrados helmintos em 50 felinos (83,33%), sendo 46 (76,67%) Ancylostoma spp.; 15 
(25%) Dipylidium caninum; 1 (1,67%) Hydatigera taeniformes. No fígado, 17 (28,33%) gatos estavam parasitados por 
Platynosomum fastosum. Em relação ao gênero Ancylostoma, foram encontrados 789 machos e 860 fêmeas dos quais 
40 (86,96%) pertenciam a espécie A. braziliense e 11 (23,91%) a A. tubaeforme. Por meio do Teste Exato de Fisher, foi 
verificada a associação significativa entre a presença ou não de helmintos no fígado e a faixa etária dos gatos 
(p=0,0293). A elevada freqüência de felinos parasitados, especialmente por Ancylostoma spp., enfatiza o potencial 
zoonótico destes helmintos. 
 
 
Código P-256 
EFICÁCIA DO FUNGO ARTHROBOTRYS ROBUSTA ADMINISTRADO EM DIFERENTES DOSAGENS NA 
PROFILAXIA DA VERMINOSE EM OVELHAS BERGAMÁCIA CRIADAS A CAMPO. 

EFFICACY OF THE ARTHROBOTRYS ROBUSTA FUNGI MANAGE AT DIFFERENT DOSES TO THE VERMINOSIS 
PROPHYLAXIS  OF BERGAMÁCIA SHEEP AT GRAZING CONDITIONS. 

JULIANA R. CARRIJO MAUAD (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, IB, DEPARTAMENTO DE 
PARASITOLOGIA, BOTUCATU-SP); BRUNA F. DA SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, IB, 
DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, BOTUCATU-SP); JACKSON V. ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE VIÇOSA-MG); FÁBIO R. BRAGA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA-MG); ARTUR K. CAMPOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA-MG); ALESSANDRO F. T. DO AMARANTE (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE VIÇOSA-MG) 

O principal problema sanitário da ovinocultura é a verminose, a qual muitas vezes inviabiliza a criação. Alternativas para 
controle de endoparasitas, como a utilização de fungos nematófagos, são pesquisadas em diversos países do mundo. 
No Brasil, após bons resultados para a espécie bovina, iniciaram-se estudos a campo com ovinos. Portanto, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar a eficácia do fungo Arthrobotrys robusta administrado em diferentes dosagens para ovelhas 
Bergamácia adultas, com peso e idades similares, criadas a campo em pastoreio rotacionado. As ovelhas foram 
aleatoriamente distribuídas em três grupos (n=10): o grupo 1 recebeu péletes sem fungo, o grupo 2 recebeu o fungo 
duas vezes na semana e o grupo 3 recebeu o fungo diariamente de fevereiro a julho de 2007. A dose administrada foi 
de 2 g de péletes para 10 kg de peso vivo misturados em 1 kg de ração em cocho coletivo. Avaliou-se quinzenalmente o 
peso, volume globular, proteína plasmática total, ovos de estrongilídeos por grama de fezes (OPG), coproculturas e 
larvas infectantes recuperadas da pastagem. Não houve diferença significativa para o peso, volume globular, proteína 
plasmática total e OPG. Haemonchus contortus foi a espécie predominante recuperada de cordeiros traçadores. Não 
houve diferença significativa entre os tratamentos na recuperação de larvas infectantes de Haemonchus contortus por 
quilo de matéria seca. Já para o Trichostrongylus colubriformis foram recuperadas menos larvas infectantes por quilo de 
matéria seca nos piquetes pastejados pelo grupo controle. Concluiu-se que o fungo Arthrobotrys robusta nas condições 
experimentais deste estudo não foi eficaz em nenhuma das dosagens avaliadas. 
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Código P-257 
SOROPREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA NEOSPOROSE CANINA NAS CIDADES DE LAGES E 
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC. 

ANDERSON BARBOSA DE MOURA (CAV/UDESC); ANTONIO PEREIRA DE SOUZA (CAV/UDESC); AMÉLIA 
APARECIDA SARTOR (CAV/UDESC); VALDOMIRO BELLATO (CAV/UDESC); EVERTON BORBA TEIXEIRA 
(CAV/UDESC); GREISE MARINA PISETTA (CAV/UDESC); AFONSO HEUSSER JUNIOR (CAV/UDESC) 

A neosporose em cães, além da sua importância epidemiológica por atuarem como hospedeiros definitivos e 
intermediários, é uma doença que pode causar um quadro com manifestações clínicas severas, principalmente de 
ordem neuromuscular. Em bovinos, o Neospora caninum pode levar a desordens reprodutivas como o aborto ou ainda 
sinais neuromusculares, principalmente em bezerros.  Com os objetivos de conhecer a prevalência e identificar fatores 
de risco para a neosporose canina nas cidades de Lages e de Balneário Camboriú, SC, amostras de soro de 400 cães 
domiciliados (200 em Lages e 200 em Balneário Camboriú) foram processadas para a detecção de anticorpos contra N. 
caninum pela técnica de imunofluorescência indireta (RIFI). Dados referentes à raça, idade, sexo, tipo de dieta, 
ambiente, presença de felinos e acesso a rua foram obtidos por meio de questionário. Análise estatística foi realizada 
(teste de χ2). Dos 400 cães, 49 (12,3%) apresentaram anticorpos contra N. caninum. De Balneário Camboriú, 23 
(11,5%) cães foram positivos para N. caninum, enquanto que em Lages 26 (13%) dos cães foram sororreagentes. Não 
foram observadas diferenças estatísticas significantes (P= 0,647) entre as prevalências de soropositivos para N. 
caninum nas duas cidades. Das variáveis analisadas, a idade apresentou associação (P= 0,016) com a freqüência de 
cães reagentes ao N. caninum. Dentre os animais positivos para este agente, 83,7% são adultos, indicando que a idade 
aumenta as possibilidades de contato com as fontes de infecção para neosporose e sugere a aquisição pós-natal do 
agente. Embora estatisticamente não significante, o tipo de ambiente apresentou tendência a uma maior positividade 
para neosporose entre os cães mantidos em ambiente onde o piso é de gramado/terra. 
 
 
Código P-258  
IMPORTÂNCIA DO MANEJO NA CRIPTOSPORIDIOSE EM CRIAÇÕES DE OVINOS 

IMPORTANCE OF THE HANDLING IN CRIPTOSPORIDIOSIS IN SHEEP REARING 

RACHEL INGRID JULIBONI COSENDEY (UENF); VAGNER RICARDO DA SILVA FIUZA (UENF); FRANCISCO 
CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (UENF) 

Com o objetivo de verificar quais são os fatores de risco na cristosporidiose ovina, 130 amostras fecais de ovinos da 
raça Santa Inês de 10 propriedades das microrregiões de Campos dos Goytacazes e Macaé, foram examinadas 
utilizando-se a técnica de Ziehl-Neelsen modificada.  A higiene, sistema de criação, alterações clínicas, assistência 
veterinária e fonte de água fornecidas aos animais foram avaliadas através do teste estatístico do Qui-quadrado e o 
Teste de Fisher (Fisher Exact Test), com correção de Yates (quando necessário) e intervalo de confiança de 95%.  
Foram observados oocistos em 47% das propriedades. Alterações clínicas como anorexia, apatia e diarréia não foram 
associadas à criptosporidiose, no entanto, devido ao risco significativo de fatores relacionados aos cuidados com os 
animais, foi possível inferir que o manejo é determinante na presença de oocistos nas fezes dos ovinos.  
Palavras – Chave: Cryptosporidium spp.; Ziehl-Neelsen; manejo; ovino. 
 
 
Código P-259  
RISCO RELATIVO DA INFECÇÃO POR PARASITOS DO GÊNERO CRYPTOSPORIDIUM EM BEZERROS BOVINOS 
NO RIO DE JANEIRO, BRASIL 

RELATIVE RISK OF INFECTION OF PARASITES FROM GENUS Cryptosporidium IN CATTLE IN NORTH OF RIO 
DE JANEIRO STATE, BRAZIL. 

ADRIANA ALMEIDA (UENF); FRANCISCO OLIVEIRA (UENF); CARINA TEIXEIRA (UENF) 

O objetivo desta pesquisa foi detectar oocistos do Gênero Cryptosporidium em fezes de bezerros bovinos assim como 
analisar os prováveis fatores de riscos envolvidos na infecção por este protozoário. Foram coletadas 100 amostras de 
fezes de bezerros bovinos. O material foi submetido às técnicas de Ritchie e de Ziehl-Neelsen modificadas e as lâminas 
foram observadas ao microscópio óptico para a verificação da presença dos parasitos. Os resultados demonstraram 
61% de positividade nos animais examinados, e a análise estatística dos fatores de risco revelou que animais criados 
em propriedades tecnificadas que utilizam ordenha mecanizada e resfriamento de leite e bezerros criados em locais que 
possuam bebedouro também apresentaram risco relativo de infecção pelo parasito. 
Palavras – Chave: Criptosporidiose, bovino, protozoário, fatores de risco. 
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Código P-260  
FIRST REPORT OF TYZZERIA PARVULA (KOTLÁN, 1933) KLIMES, 1963 (APICOMPLEXA: EIMERIIDAE) IN SWAN 
GOOSE ANSER CYGNOIDES L., 1758 IN BRAZIL 

BRUNO P. BERTO (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); WALTER FLAUSINO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); CARLOS WILSON G. LOPES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO) 

This is the first description of Tyzzeria parvula from the swan goose Anser cygnoides in the State of Rio de Janeiro, 
Brazil. Fecal samples were collected from 15 swan geese, however only four geese sheds oocysts in feces. After 
sporulation, the oocysts are spherical to sub-spherical, and measure 12.4 ± 1.0 (11-15) × 10.4 ± 0.8µm (8-12). They 
present shape-index of 1.2 (1.0-1.4), with a bi-layered wall 0.7 ± 0.1µm (0.6-0.8) thick, outer smooth and colorless, inner 
pale greenish. Micropyle and polar granule are absent. Residuum, some times forms a mass of spherules and granules 
and another times, are dispersed. Sporozoites have one end round and other fine and slightly curved. 
Key words: Tyzzeria parvula; sporulated oocysts; swan geese; Anser cygnoides. 
 
 
Código P-261 
INFECÇÃO POR BABESIA SPP. EM CÃES DE ÁREAS RURAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL. 
BABESIA SPP. INFECTION IN DOGS FROM RURAL AREAS OF SÃO PAULO STATE, BRAZIL. 

LUCIA HELENA O'DWYER (UNESP); VIVIANE VON AH LOPES (UNESP); ADRIANO STEFANI RUBINI (UNESP); 
KARINA DOS SANTOS PADUAN (UNESP); PAULO EDUARDO  MARTINS RIBOLLA (UNESP) 

A presença de infecção por Babesia spp. em cães de áreas rurais do Estado de São Paulo, Brasil foi investigada. Para 
tanto, 150 cães foram examinados por técnicas parasitológicas de esfregaços sanguíneos e moleculares (PCR), e 
também, foi verificada a presença de carrapatos nestes animais. Pela análise de esfregaços sanguíneos, três (2%) dos 
cães estavam infectados, enquanto pela PCR, 12 (8%) dos animais foram positivos com bandas aproximadas de 450 
pares de base (pb). Foram observados 36 (24%) cães infestados com Rhipicephalus sanguineus ou com Amblyomma 
spp. As espécies de Amblyomma observadas foram A. cajennense (25%) e A. ovale (25%).  Não foi possível 
correlacionar a presença de R. sanguineus com a infecção por Babesia spp. O seqüenciamento de quatro amostras 
positivas demonstrou alta identidade com Babesia canis vogel, já caracterizada no Brasil. 
Palavras-chave: Babesia canis vogeli, cães, áreas rurais, esfregaço sanguíneo, PCR. 
 
 
Código P-262 
PREVALÊNCIA DE PARASITOS EM GATOS DOMÉSTICOS (FELIS CATUS) ATENDIDOS EM CLÍNICAS 
VETERINÁRIAS DE BLUMENAU – SC 

F SUSAN EHLERT CHRISTEN (UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU); FERNANDA ANDRADE 
(UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU); ANA MARIA CARDOSO (CLÍNICA VIDA DE GATO); JULIANE  
ARAÚJO GREINERT-GOULART (UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU) 

O presente estudo objetivou avaliar a prevalência de parasitos intestinais em gatos domésticos atendidos em três 
clínicas veterinárias do município de Blumenau – SC e desencadear medidas para o controle, contribuindo para a saúde 
do animal e de seus criadores. Foram coletadas 83 amostras de fezes de gatos de ambos os sexos, diversas raças e 
idades. As técnicas de Ritchie e Hoffman, Pons e Janer foram utilizadas para a análise das amostras, e o método de 
Ziehl-Neelsen para a pesquisa de Cryptosporidium spp. Entre os animais examinados 53 (64%) estavam infectados, 
sendo que as espécies encontradas foram Giárdia lamblia (26%), Endolimax spp. (15%), Entamoeba spp. (10%), 
Cystoisospora spp. (8%), Cyclospora spp. (5%), Ancylostoma spp. (4%), Cryptosporidium spp. (4%), Toxocara spp. 
(3%), Toxoplasma gondii (2%) e Sarcocystis spp. (1%). Em relação ao sexo, foram analisados 42 machos e 41 fêmeas, 
sendo que 22 (52,4%) dos machos e 26 (63,4%) das fêmeas estavam positivos. Os animais com idade inferior a 1 ano 
foram os mais parasitados (36,2%), 1 a 5 anos (18,1%), 6 a 10 (3,6%) e 14 a 17 (1,2%). 67% dos gatos possuem 
contato com animais fora do local onde residem. Também foi verificado que 33 (48%) dos animais estudados 
manifestaram sintomatologia clínica e os resultados indicaram uma prevalência de 64% (21) de infecção parasitária nos 
animais sintomáticos. Dos 36 (52%) casos assintomáticos, 67% (24) apresentaram resultado positivo para algum tipo de 
parasitose. Os resultados obtidos neste trabalho demonstraram altas prevalências de parasitoses intestinais nos gatos, 
ressaltando a importância de um maior controle dos animais por parte dos proprietários. 
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Código P-263 
INFECÇÃO EXPERIMENTAL COM ISOSPORA CANIS NEMESÉRI, 1959 (SIN. CYSTOISOSPORA CANIS), EM 
CÃES 

ANDRESSA KARINA PIACENTI (UFMS); TARCILLA CORRENTE BORGHESAN (USP); JAQUELINE MOREIRA 
DA SILVA (UFMS); FERNANDO PAIVA (UFMS) 

Infecções por Isospora ssp. em cães são geralmente acompanhadas de sinais clínicos em animais jovens; tais como: 
alterações na consistência das fezes, diarréia com sangue, anemia, desidratação, apatia e morte. Em animais recebidos 
pelo Centro de Controle de Zoonoses da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, procedeu-se o isolamento de 
oocistos de Isospora canis e a indução de infecções com esse parasita em grupos de cães jovens, observando-se os 
aspectos da patogenia/patologia nos hospedeiros experimentais. Para o isolamento foram realizados exames de fezes 
em 178 ninhadas, pela técnica da Centrífugo-flutuação em solução saturada de açúcar, destas 47 (26%) foram positivas 
para Isospora sp. Nos animais com infecção monoespecifica foram mantidos em gaiolas e as fezes recolhidas para 
concentração e esporulação dos oocistos. Doze cães jovens selecionados e mantidos em gaiolas individuais; dez foram 
inoculados com 0,5x104 oocistos esporulados de Isospora canis e, destes, 4 animais foram re-inoculados após 9 dias 
da primeira infecção com 1x104 oocistos esporulados. Dois cães não inoculados foram mantidos como controle. 
Quando das necropsias nos dias 3, 6, 8, 15 e 19 após a inoculação observou-se pontuações hemorrágicas, hipertrofia 
das células caliciformes, alterações nas vilosidades e presença de formas parasitárias no estágio de macrogametócitos 
em todas as porções do intestino delgado. Os resultados obtidos confirmam a patogenicidade de Isospora canis para 
cães jovens e, considerando a sua freqüência nas amostras examinadas, que este agente está disseminado na cidade 
de CampoGrande, MS. 
 
 
Código P-264 
CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE HEPATOZOON SPP. (APICOMPLEXA, HEPATOZOIDAE) DE CROTALUS 
DURISSUS TERRIFICUS (SERPENTES, VIPERIDAE) NATURALMENTE INFECTADOS 

TATIANA CRISTINA MOÇO (UNESP - BOTUCATU); REINALDO JOSE DA SILVA (UNESP - BOTUCATU); 
KARINA  DOS SANTOS PADUAN (UNESP - BOTUCATU); ADRIANO STEFANI RUBINI (UNESP - BOTUCATU); 
DENISE  DUTRA MENEZES LEAL (UNESP - BOTUCATU); BETINA METZGER (UNESP - BOTUCATU); LUCIA  
HELENA O'DWYER DE OLIVEIRA (UNESP - BOTUCATU) 

Hepatozoon spp. são os protozoários intracelulares mais freqüentemente encontrados em serpentes. Tendo em vista a 
variedade de formas encontradas parasitando exemplares de Crotalus durissus terrificus e as divergências de dados 
encontrados na literatura, onde são descritas apenas duas espécies, Hepatozoon romani e Hepatozoon capsulata, o 
objetivo deste estudo foi caracterizar molecularmente Hepatozoon spp. de quatro exemplares de C. durissus terrificus 
naturalmente infectados e tentar elucidar as questões filogenéticas desse grupo de parasitas. Foram utilizados animais 
doados ao Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos (CEVAP) da UNESP, Botucatu, que em exames de 
rotina mostraram-se infectados com tais parasitas. O sangue foi obtido através da punção da veia caudal e congelado a 
-20 °C para posterior extração do DNA. A caracterização molecular foi feita através da análise de fragmentos do gene 
18S rRNA de Hepatozoon spp. pela técnica da Polymerase Chain Reaction (PCR), utilizando-se dois pares de 
oligonucleotídeos (HepF/ HepR e Piro A1 foward / Piro B reverse) e posterior seqüenciamento genético. Nestes quatro 
exemplares foram visualizadas seis formas parasitárias aparentemente distintas e que, através de análises morfológicas 
e morfométricas, foram agrupadas em quatro populações. Entretanto, por tratar-se de uma região muito conservada do 
genoma desses parasitas, a árvore filogenética obtida não apontou diferenças significativas entre tais populações, 
apesar das visíveis diferenças entre os gamontes encontrados. Assim, a caracterização molecular não foi eficiente em 
diferenciar em espécies as amostras estudadas, pelo menos no que diz respeito ao fragmento analisado. Futuros 
estudos utilizando regiões genômicas menos conservadas, como exemplo a região ITS1, poderão contribuir para a 
elucidação de tais questões filogenéticas e suprir a falta de estudos nessa área.  
Palavras- chave: Hepatozoon, serpentes, morfometria, morfologia, caracterização molecular. 
 
 
Código P-265  
SARCOCYSTIS LINDSAYI-SIMILE (APICOMPLEXA: SARCOCYSTINAE) DO GAMBÁ (DIDELPHIS AURITA) DA 
REGIÃO SUDESTE DO BRASIL 

SARCOCYSTIS LINDSAYI-LIKE (APICOMPLEXA: SARCOCYSTINAE) OF THE OPOSSUM (DIDELPHIS AURITA) 
FROM SOUTHEASTERN BRAZIL 

CRISTIANE DA SILVA STABENOW (UENF); FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (UENF); GEORGE 
RÊGO ALBUQUERQUE (UESC); CARLOS WILSON GOMES LOPES (UFRRJ) 

Esporocistos de Sarcocystis foram obtidos de raspado de intestino de três dentre cinco gambás (Didelphis aurita) 
capturados na região sudeste, no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Quinze periquitos australianos (Melopsittacus 
undulatus) receberam, via oral, vinte e seis esporocistos em 500µl de PBS, mas apenas cinco pertencentes a um dos 
grupos desenvolveram sinais clínicos, caracterizados por anorexia, letargia, penas arrepiadas e dispnéia, e parasitismo 
tecidual. Dois dos periquitos vieram a óbito no 25º e 29º dias após infecção (DAI). Os outros três periquitos foram 
eutanasiados no 30º DAI. Em todos os cinco periquitos infectados foram observados merontes nos capilares 
pulmonares e cistos musculares, principalmente na língua e pernas.  
Palavras – Chave: Sarcocystis, gambá, Didelphis aurita, periquito australiano, Melopsittacus undulatus. 
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Código P-266  
OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM SPP. ISOLADOS DE BEZERROS BOVINOS: PLEOMORFISMO EM RELAÇÃO 
À METODOLOGIA DE DIAGNÓSTICO 
 

OOCYSTS FROM Cryptosporidium spp. ISOLATED FROM CATTLE: PLEOMORFISM RELATED TO DIAGNOSIS 
METHODOLOGY 

CARINA DOS S. TEIXEIRA; ADRIANA JARDIM DE ALMEIDA; FRANCISCO CARLOS R. DE OLIVEIRA - (UENF) 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar o pleomorfismo dos oocistos do Gênero Cryptosporidium isolados de fezes de 
bezerros bovinos, através da comparação de duas técnicas de diagnóstico. Foram coletadas 100 amostras de fezes de 
bezerros, sendo que as mesmas foram submetidas às técnicas de Ziehl-Neelsen modificada e de centrífugo-flutuação 
em solução de sacarose.  Os resultados revelaram que houve significativa redução no tamanho dos oocistos 
observados após a técnica de Ziehl-Neelsen modificada em relação aos parasitos observados após a técnica de 
centrífugo-flutuação em solução de sacarose, e que a extrema diferença de diâmetro entre os oocistos permite inferir a 
existência de diferentes espécies de Cryptosporidium circulantes nos animais analisados. 
Palavras – Chave: Cryptosporidium, bovino, pleomorfismo, oocisto. 
 
Código P-267 
INCIDÊNCIA DE PARASITAS INTESTINAIS EM MAMÍFEROS MANTIDOS EM CATIVEIRO NA FUNDAÇÃO 
PARQUE ECOLÓGICO ZOOBOTÂNICO DE BRUSQUE, SC 
 

INCIDENCE OF INTESTINAL PARASITES IN MAMMALS KEPT IN CAPTIVITY AT FUNDAÇÃO PARQUE 
ECOLÓGICO ZOOBOTÂNICO DE BRUSQUE, SC 

ANA P. PEREIRA (UNIV. DO VALE DO ITAJAÍ); ROSANA C. B. CRUZ (UNIV DO VALE DO ITAJAÍ) 

Animais de zoológico estão susceptíveis a sofrerem de estresse devido ao fato de viverem em cativeiro. O estresse 
diminui a capacidade imunológica que propicia o aumento da incidência de parasitas nestes animais. Propôs-se então, 
nesse trabalho, determinar a incidência parasitária em animais mantidos em cativeiro a fim de controlar a disseminação 
das doenças parasitárias e de melhorar a qualidade de vida dos animais mantidos no zoológico. Semanalmente foram 
coletadas amostras de fezes de 19 mamíferos mantidos em cativeiro na Fundação Parque Ecológico Zoobotânico de 
Brusque, estado de Santa Catarina. As amostras foram processadas através dos métodos de Sedimentação 
Espontânea e de Ritchie. A coloração de Ziehl-Neelsen modificada foi utilizada para a pesquisa de oocistos de 
Cryptosporidium sp. Os resultados obtidos mostram que, dos 19 mamíferos analisados, 14 (74%) apresentaram-se 
parasitados; 13 (65%) por protozoários e 7 (35%) por helmintos. Entre os protozoário a maior prevalência foi de cistos 
de Cryptosporidium sp., presentes em 46,67% das amostras, seguido de cistos de Entamoeba coli (33,33%), 
Entamoeba histolytica (13,33%) e Giardia sp. (6,67%). Dos 7 animais parasitados por helmintos, 62,5% apresentaram 
ovos e larvas de Ancylostoma sp., 25% ovos de Trichuris sp. e 12,5% ovos de Toxocara sp. Estes resultados permitem 
concluir que ocorre contaminação no ambiente onde vivem os animais, demonstrando a necessidade de medidas de 
prevenção para o controle das parasitoses, visando a melhoria de qualidade de vida dos animais e evitando que ocorra 
contaminação dos tratadores que estão constantemente em contato com os animais. 
Palavras-Chave: mamíferos, zoológico, protozoários, helmintos. 
 
Código P-268 
CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E MORFOMÉTRICA DE HEMOPROTOZOÁRIOS TRYPANOSOMA SPP. E 
HEMOGREGARINAS EM ANFÍBIOS ANUROS 
 

CHARACTERIZATION MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRICAL OF AMPHIBIANS ANURANS 
HEMOPROTOZOA TRYPANOSOMA SPP. AND HEMOGREGARINES  

DENISE DUTRA MENEZES LEAL (UNESP - BOTUCATU); VITOR C. RIBEIRO (UFV); REINALDO  JOSE DA 
SILVA (UNESP - BOTUCATU); ROSÂNGELA B. RODRIGUES (UFMS - CORUMBÁ); VANDA  LUCIA FERREIRA 
(UFMS - CORUMBÁ); TATIANA CRISTINA MOÇO (UNESP - BOTUCATU); LUCIA  HELENA O'DWYER DE 
OLIVEIRA (UNESP - BOTUCATU) 

Anuros são freqüentemente parasitados por ectoparasitas e endoparasitas. Estes endoparasitas, assim como os 
animais que o hospedam, assumem um importante valor ecológico, pois a sua presença ou ausência é um indicativo de 
alteração ambiental. Entre os protozoários que infectam anuros (rãs, pererecas e sapos) podemos destacar os 
tripanossomas e as hemogregarinas. O objetivo do estudo foi caracterizar morfológica e morfométricamente os 
hemoprotozoários encontrados. As espécies estudadas foram: Dendropsophus nanus, D. minutus, Leptodactylus 
chaquensis, L. podicipinus, L. labyrinthicus, L. fuscus, Bufo granulosus. B. schnneider, Phylomedusa hypodcondrialis, 
Trachicephalus venulosus, Scinax fuscovarius, e Hypsiboas albopunctatus. As capturas foram feitas no Estado de São 
Paulo (n=26) e Mato Grosso do Sul (n=14). Observou-se dentre os 40 animais estudados, quatro (10%) positivos para 
hemogregarinas e oito (20%) positivos para Trypanosoma spp. As formas dos gamontes encontrados em 
hemogregarinas eram bem diversas. Além de formas intra-eritrociticas, observou-se também formas extra-eritrocíticas, o 
que não é um achado comum em hospedeiros vertebrados. Os Trypanosoma spp. observados também apresentaram–
se polimórficos, o que está de acordo com os dados da literatura. O polimorfismo se deu em várias estruturas do 
parasita como na presença ou ausência do cinetoplasto, presença ou ausência de membrana ondulante e flagelo, 
posicionamento do núcleo em relação ao cinetoplasto, presença de estrias no citoplasma. Devido ao grande 
polimorfismo encontrado tanto para hemogregarianas como para Trypanosoma spp, não foi possível caracterizarmos as 
espécies encontradas. Serão necessários estudos morfológicos associados à caracterização molecular para que os 
mesmos sejam classificados corretamente segundo a sua filogenia.  
Palavras chaves: Anuros, Trypanosoma, hemogregarinas, hemoparasitas. 
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Código P-269  
FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À INFECÇÃO POR CRYPTOSPORIDIUM SPP. EM CÃES DOMICILIADOS NA 
CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL 

RISK FACTORS OF CRYPTOSPORIDIUM SP. INFECTION IN HOUSEHOLD DOGS OF CAMPOS DOS 
GOYTACAZES CITY ON RIO DE JANEIRO STATE, BRAZIL 

BIANCA BRAND EDERLI (UENF); NICOLE BRAND EDERLI (UFRRJ); FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DE 
OLIVEIRA (UENF); CÉLIA RAQUEL QUIRINO (UENF); CLÁUDIO  BAPTISTA DE CARVALHO (UENF) 

Cryptosporidium é um protozoário oportunista que pode infectar animais e humanos, causando infecções intestinais 
assintomáticas a severas, de acordo com o sistema imunológico do hospedeiro. O presente estudo objetivou determinar 
os fatores de risco associados à infecção por Cryptosporidium spp. em cães domiciliados na Cidade de Campos dos 
Goytacazes (RJ), bem como determinar a freqüência da infecção por este protozoário. Foram utilizadas 200 amostras 
fecais de cães, independentes da idade, sexo, aspecto clínico e consistência das fezes, sendo preenchidas fichas com 
dados do animal respondidas pelos proprietários. As amostras foram analisadas em microscópio óptico após 
concentração pela técnica de Ritchie modificada e coloração pela técnica de Ziehl-Neelsen modificada. Realizou-se 
teste de associação pelo qui-quadrado e análise pela regressão logística. Encontrou-se oocistos do gênero 
Cryptosporidium em 90 cães (45%). Concluiu-se que a ocorrência da infecção assintomática em cães por 
Cryptosporidium spp. é elevada. Os fatores de risco envolvidos na infecção são a presença de gatos e a classe social 
do proprietário do animal, sendo significativa a ocorrência de quadros esporádicos de vômito e diarréia nos animais 
positivos. Na análise multivariada determinou-se um bloco de fatores de risco composto por: classe social, presença de 
outros animais, tipo de moradia e quadros esporádicos de vômito e diarréia.  Palavras-chave: Criptosporidiose, Fatores 
de risco, Cão 
 
Código P-270 
DIFERENÇA DE RESPOSTA TECIDUAL DE BOVINOS DAS RAÇAS HOLANDESA E NELORE À INFECÇÃO POR 
TAQUIZOÍTOS DE NEOSPORA CANINUM  

DIFFERENCE OF TISSUE RESPONSE IN BOVINES FROM THE BREEDS HOLSTEIN AND NELLORE INFECTED 
WITH TACHYZOITES OF NEOSPORA CANINUM 

LUCIANA MORI VIERO (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS (ICB), 
USP, SÃO PAULO, SP); SANDRA M. NISHI (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E 
SAÚDE ANIMAL, FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA (FMVZ), UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO (USP), SÃO PAULO, SP); PAULO C. MAIORKA (DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA, FMVZ-USP, SÃO 
PAULO, SP); FERNANDO Y. M. HOSOMI (DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA, FMVZ-USP, SÃO PAULO, SP); 
RODRIGO M. SOARES (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL, 
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA (FMVZ), UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP), 
SÃO PAULO, SP); SOLANGE M. GENNARI (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E 
SAÚDE ANIMAL, FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA (FMVZ), UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO (USP), SÃO PAULO, SP) 

Neospora caninum é um parasito oportunista pouco patogênico para bovinos adultos, mas figura como uma das 
principais causas de abortamentos e natimortalidade com lesões no Sistema Nervoso Central (SNC). A variação de 
resposta immune em diferentes raças bovinas à infecção por helmintos e ectoparasitos é bem documentada, mas são 
poucas as informações no que se refere à infecção por N. caninum. A ocorrência de anticorpos em bovinos varia de 6,7 
a 46% nos rebanhos nacionais, mas não existem dados conclusivos quanto a variações de resistência às lesões 
associadas às raças. Com o objetivo de avaliar a resposta tecidual local contra taquizoítos de N.caninum quatro 
bezerros da raça Holandesa e quatro Nelores, soronegativos ao agente, foram infectados com 107 taquizoítos (cepa 
NC-1) por via intramuscular no membro posterior. Amostras de linfonodos poplíteos e retro-faríngeo, figado e diferentes 
segmentos do SNC foram removidas no sexto dia pós-infecção, preservadas em solução de formol a 10% e preparadas 
para exames histopatógicos corados pela Hematoxilina e Eosina (HE). Aumento de volume dos linfonodos poplíteos 
ipsilaterais à inoculação do parasito foi observado em todos os bezerros. À microscopia foram observados edema e 
presença de eosinófilos que ocorreu de forma mais discreta nos Nelores e mais intensa nos Holandeses, caracterizando 
uma linfadenite eosinofílica nestes últimos. Além disso, observou-se também nos Holandeses uma discreta gliose, 
presença de algumas células mononucleadas e formações semelhantes a pseudo-cistos em córtex, tronco e medula 
espinhal. Por métodos moleculares foi identificado DNA de N. caninum nos tecidos dos Holandeses. Os exames 
histopatológicos sugerem uma maior resistência dos Nelores que apresentaram discretas alterações teciduais restritas 
aos linfonodos em contrapartida aos Holandeses que apresentaram alterações de maior intensidade e em praticamente 
todos os tecidos analisados. 
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Código P-271 
ESPÉCIES DO GÊNERO EIMERIA EM OVINOS NO NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: ASPECTOS 
MORFOLÓGICOS DOS OOCISTOS DIAGNOSTICADOS. 

SPECIES OF THE GENDER EIMERIA IN SHEEP IN THE NORTH OF STATE OF RIO DE JANEIRO: ASPECTS 
MORFOLOGICAL OF OOCISTS DIAGNOSTICS 

RACHEL INGRID JULIBONI COSENDEY (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 
RIBEIRO); VAGNER RICARDO DA SILVA FIUZA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 
DARCY RIBEIRO); CARINA SANTOS TEIXEIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 
RIBEIRO); FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 
FLUMINENSE DARCY RIBEIRO) 

A ovinocultura brasileira tem grande importância econômica, principalmente no Rio Grande do Sul e nos estados do 
Nordeste, que se destacam na produção de lã, e carne e pele, respectivamente. Até pouco tempo os estados do 
Sudeste tinham pouca participação na criação ovina. Recentemente, foi introduzida em muitas fazendas a ovinocultura 
como fonte complementar à bovinocultura nas regiões Norte e Noroeste do estado do Rio de Janeiro. O objetivo deste 
trabalho foi analisar morfologicamente oocistos de coccídios do gênero Eimeria, bem como verificar sua prevalência em 
diferentes categorias de animais de criação e nos diferentes estágios da cadeia produtiva de ovinoculturas em uma 
propriedade localizada em Campos dos Goytacazes. Foram observadas e identificadas um total de 10 espécies de 
Eimeria com base na morfologia interna dos oocistos. As espécies foram visualizadas em microscópio óptico modelo 
BIOVAL, em objetiva de 40x, microscópio digital e software de processamento de microimagens e diferenciadas em E. 
pallida, E. parva, E. granulosa, E.faurei, E. crandalis, E. bakuensis, E. ovinoidalis, E. ahsata, E. weybridgensis, E. 
intrincata. Observou-se aumento na eliminação de oocistos nos animais com idade entre 30 e 120 dias para o mês de 
janeiro, inclusive para as espécies E. ovinoidalis, E. ahsata e E. bakuensis. Não se observou diferença na eliminação do 
parasito em relação ao sexo para esta categoria. Observou-se que a presença de crias juntos com animais adultos 
(mães) favorecem o aumento na eliminação de oocistos em ambos. Recomenda-se para a propriedade avaliada, uma 
atenção especial para a coccidiose nos meses de novembro, dezembro e janeiro e que outros trabalhos de investigação 
epidemiológica devem ser feitos na propriedade e na região para definir o controle estratégico deste parasita. 
 
Código P-272  
PRIMEIRO DIAGNÓSTICO DE EIMERIA BAREILLYI (APICOMPLEXA:EIMERIDAE) NAS FEZES DE BEZERROS 
BUBALINOS  (BUBALUS BUBALIS) NATURALMENTE INFECTADOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, BRASIL. 

FIRST NOTIFICATION OF EIMERIABAREILLYI (APICOMPLEXA:EIMERIDAE) IN FECES  OF BUFFALO CALVES 
(BUBALUS BUBALIS)  NATURALLY INFECTED IN MINAS GERAIS, BRAZIL. 

EDUARDO  BASTIANETTO     (DOUTORANDO DA ESCOLA DE VETERINARIA DA UFMG); CAROLINA M. V. 
FREITAS (PROFESSORA DA ESCOLA DE VETERINARIA DA UNIPAC); ANA CRISTINA P. P. BELLO 
(DOUTORANDO DA ESCOLA DE VETERINARIA DA UFMG); ARILDO P. CUNHA (DOUTORANDO DA ESCOLA DE 
VETERINARIA DA UFMG); ROMÁRIO C. LEITE (PROFESSOR DA ESCOLA DE VETERINARIA DA UFMG) 

Neste trabalho foi realizado o estudo da evolução da eimeriose em bezerros bubalinos naturalmente infectados a partir 
do nascimento ate o 23° dia de vida. A espécie Eimeria bareillyi foi a primeira espécie identificada na cultura de fezes 
dos bezerros. Posteriormente também foram identificadas outras espécies de Eimeria já descritas na literatura 
parasitando bubalinos. Os animais que morreram durante o trabalho foram necropsiados, e apresentaram lesões 
macroscópicas na região ilíaca. Foram observadas, através de analise histológica do íleo, lesões de enterite necrótica 
aguda e a presença de Eimeria sp. em diferentes estágios de evolução. Infecções precoces por este parasito podem ser 
responsáveis por infecção bacteriana secundaria através das lesões intestinais por ele causadas. A utilização de 
medicação profilática e terapêutica especifica para a coccidiose em bubalinos são necessárias para o bom 
desenvolvimento e sobrevivência dos animais.  Palavras-Chave: Eimeria bareillyi, búfalo, diagnostico. 
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Código P-273 
TRATAMENTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO DE BEZERROS BUBALINOS (BUBALUS BUBALIS) 
NATURALMENTE INFECTADOS POR EIMERIA SP. (APICOMPLEXA:EIMERIDAE) CRIADOS NO ESTADO DE 
MINAS GERAIS, BRASIL. 

PROPHYLACTIC AND THERAPEUTIC TREATMENT OF BUFFALO CALVES (BUBALUS BUBALIS) NATURALLY 
INFECTED BY EIMERIA SP.  (APICOMPLEXA:EIMERIDAE) BRED IN MINAS GERAIS, BRAZIL. 

EDUARDO      BASTIANETTO (ALUNO DO CURSO DE DOUTORADO EM CIÊNCIA ANIMAL EV-UFMG); ARILDO 
P. CUNHA (ALUNO DO CURSO DE DOUTORADO EM CIÊNCIA ANIMAL  EV-UFMG); ANA CRISTINA  P. P. 
BELLO ( ALUNO DO CURSO DE DOUTORADO EM CIÊNCIA ANIMAL  EV-UFMG); CAROLINA M. V. FREITAS ( 
PROFESSORA DO CURSO DE VETERINÁRIA – UNIPAC); ROMÁRIO C. LEITE ( PROFESSOR ASSOCIADO DO 
DEPARTAMENTO DE MVP EV-UFMG - ORIENTADOR) 

Apesar de ser conhecido o impacto negativo da infecção por diferentes espécies de eimeria sobre a sanidade e 
potencial produtivo dos animais de produção, inexistem trabalhos científicos e produtos comerciais registrados com 
posologia para a profilaxia desta doença em búfalos. O comportamento dos búfalos em permanecer nos ambientes 
sombreados, preferencialmente com disponibilidade de água, para reduzir o calor absorvido pela pele quando exposta à 
radiação solar direta, o torna altamente susceptível a infecção precoce por Eimeria sp. Com freqüência, observa-se o 
contato da boca de animais recém nascido com matéria orgânica rica em oocistos esporulados presentes nos tetos, no 
momento em que estes animais procuram de forma expontânea a ingestão do colostro. Durante a realização do trabalho 
de diagnóstico da coccidiose de búfalos expostos à infecção natural, foi necessário realizar tratamento terapêutico e de 
suporte em 11% dos bezerros de um rebanho do Estado de MG (n=12). Os tratamentos foram baseados em 
antibióticoterapia, hidratação através da infusão pelas vias endovenosa e oral de soluções apropriadas. Três animais 
morreram mesmo após o início do tratamento e à necrópsia foi possível identificar lesões na mucosa ileal típicas de 
infecções graves por este parasito. Foi necessário estabelecer um protocolo para o tratamento profilático dos bezerros 
bubalinos da propriedade. Este, composto da associação de Amprólio (10 mg por kg/pv via oral durante 5 dias) com 
Cloridrato de Levamisol (250 mg via oral), foi administrado aos bezerros após o 7° dia de vida. Aproximadamente 100 
animais submetidos a este protocolo não apresentaram sinais de intoxicação pelas drogas ou manifestações clínicas de 
eimeriose.  Agradecimento FAPEMIG e CNPQ 
 
Código P-274 
ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA NEOSPOROSE BOVINA EM REBANHOS LEITEIROS DE MINAS GERAIS 

EPIDEMIOLOGY OF BOVINE NEOSPOROSIS IN DAIRY HERDS OF THE MINAS GERAIS STATE, BRAZIL 

RAQUEL RIBEIRO DIAS SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA)); ANTÔNIO MARCOS 
GUIMARÃES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA)); CHRISTIANE MARIA BARCELLOS MAGALHÃES 
ROCHA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA)); CHRISTIAN HIRSCH (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
LAVRAS (UFLA)) 

O objetivo deste estudo foi determinar a freqüência de infecção por Neospora caninum em bezerras e novilhas de 
rebanhos leiteiros da microrregião de Lavras, bem como, avaliar o efeito da infecção sobre a produção leiteira e as 
alterações reprodutivas. Assim, foram realizados dois estudos, no primeiro foi determinada a freqüência de anticorpos 
anti-N. caninum e os fatores de risco associados a soropositividade em 18 fazendas na microrregião de Lavras. Desse 
modo, 534 amostras de soros, coletadas de bezerras e novilhas, foram divididas em dois grupos de acordo com a 
produção de leite da fazenda: Grupo I (<1.000 litros de leite/dia) e Grupo II (>1.000 litros de leite/dia). A sorologia foi 
realizada por meio da RIFI (&#8805;1:200). A freqüência de N. caninum nos rebanhos foi de 100% (18/18). A freqüência 
média global foi de 46,25% (247/534) e, 43,66% (93/213) e 47,97% (154/321), respectivamente, para os grupos I e II 
(p>0,05). Não houve associação significativa (P>0,05) entre os fatores de risco e a soropositividade para N. caninum em 
ambos os grupos. O segundo estudo foi realizado em dois rebanhos leiteiros (A e B) com o objetivo de associar a 
infecção por N. caninum com as alterações reprodutivas e a produção leiteira, e quantificar as taxa de infecção 
congênita e investigar a ocorrência de transmissão horizontal. A freqüência de animais infectados por N. caninum foi de 
39,4% (93/236) e 28,6% (32/102) para os rebanhos A e B, respectivamente. A transmissão vertical (filha soropositiva 
com mãe soropositiva) foi de 29% e 9% para os rebanhos A e B, respectivamente. A taxa média global de transmissão 
vertical foi de 23,72%. A transmissão horizontal (filha soropositiva com duas irmãs soronegativas e mãe soronegativa) 
ocorreu em duas famílias na fazenda A e em uma família em B. Não houve efeito significativo (P>0,05) do N. caninum 
sobre a produção leiteira, o intervalo de partos, a ocorrência de abortos e outros problemas reprodutivos.  
Agradecimento FAPEMIG pelo apoio financeiro. 
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Código P-275 
FREQUÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-NEOSPORA CANINUM EM CÃES DA ÁREA URBANA E ZONA RURAL DA 
MICRORREGIÃO DE LAVRAS, MINAS GERAIS 

FREQUENCY OF ANTIBODIES ANTI-NEOSPORA CANINUM IN DOG OF URBAN AREA AND RURAL ZONE IN THE 
MICROREGION OF LAVRAS, MINAS GERAIS STATE, BRAZIL 

LETÍCIA GOMES MORAIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA); ANTÔNIO MARCOS GUIMARÃES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA); CHRISTIANE MARIA BARCELLOS MAGALHÃES ROCHA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA); RAQUEL RIBEIRO DIAS SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE LAVRAS (UFLA); LÍVIO MARTINS COSTA JÚNIOR (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) 

Neospora caninum é um protozoário apicomplexa intracelular, considerado como uma das principais causas de abortos 
em bovinos em todo o mundo, tendo o cão e o coiote como hospedeiros definitivos. O objetivo deste trabalho foi 
determinar a freqüência de cães sororeagentes para N. caninum, criados na área urbana da cidade de Lavras e 
oriundos de fazendas produtoras de leite dos municípios de Lavras e Carrancas, sul de MG. Neste ensaio foram 
utilizadas 228 amostras de soros coletadas de cães atendidos em nove clínicas veterinárias particulares de Lavras, 
entre agosto/00 e abril/02, e 213 soros de cães criados em fazendas leiteiras nos município de Carrancas (n= 128) e 
Lavras (n= 85), coletadas nos períodos de abril/04 a março/05 e em agosto/07, respectivamente. Durante a coleta de 
soro foi registrada a raça, idade e sexo do animal. As amostras de soros foram submetidas ao teste de 
imunofluorescência indireta (IFI), utilizando taquizoítos de N. caninum mantidos em cultura de células Vero no 
Laboratório de Virologia do Departamento de Medicina Veterinária da UFLA, sendo consideradas positivas no ponto de 
corte 1:50. A freqüência de cães soropositivos foi de 3,1% (7/228) na área urbana e 7,0% (15/213) na zona rural da 
microrregião de Lavras. Devido a baixa freqüência de sororeagentes para N. caninum nos cães criados na área urbana 
de Lavras, não foi possível determinar a associação estatística com as variáveis intrínsecas dos animais. Para os cães 
criados em propriedades leiteiras da microrregião de Lavras, não houve diferença estatisticamente significativa (P>0,05) 
entre a soropositividade para N. caninum e a idade, a raça e o sexo dos animais. A infecção por N. caninum foi maior 
em cães criados na zona rural da microrregião de Lavras e pouco freqüente em animais mantidos na área urbana do 
município, influenciada pelos hábitos de criação e alimentação desses caninos nesses distintos ambientes. 
 
Código P-276 
PERFIL PARASITOLÓGICO DE CÃES ATENDIDOS EM CLÍNICAS VETERINÁRIAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS, 
MINAS GERAIS 

PARASITOLOGYC PROFILE IN DOGS EXAMINED IN VETERINARY CLINICS FROM LAVRAS MUNICIPALITY, 
MINAS GERAIS STATE, BRAZIL 

ANTÔNIO M. GUIMARÃES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA); CHRISTIANE M.B.M. ROCHA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA); BRUNO S. LIMA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
(UFLA); MARCELO C. RODRIGUES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA); TRÍCIA M.F.S. OLIVEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA); ISABEL R. ROSADO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
(UFLA); LETÍCIA G. MORAIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA); RAQUEL R.D. SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) 

Os cães podem ser parasitados por uma ampla variedade de parasitos, expondo a risco não somente os animais, bem 
como, as pessoas que mantém contato direto com esses. O objetivo deste estudo foi determinar a freqüência de 
ectoparasitoses, endoparasitoses e hemoparasitoses/protozooses em, respectivamente, 67, 174 e 300 cães atendidos 
em nove clínicas veterinárias particulares do município de Lavras, MG. Espécimes de ectoparasitos foram coletados 
entre setembro de 2004 e maio de 2005, e as amostras fecais de agosto de 2002 a março de 2003.  No caso de sarna, 
foram analisados os resultados de raspados cutâneos de 155 cães examinados no Laboratório de Parasitologia da 
UFLA, durante o período de setembro de 2002 e julho de 2007. Para determinar a freqüência de anticorpos anti-Babesia 
canis, Toxoplasma gondii, Leishmania (L.) chagasi e Neospora caninum, por meio da reação de imunofluorescência 
indireta (RIFI), as amostras de soros foram coletadas no período de agosto de 2000 e abril de 2002. Carrapatos 
(60,0%), pulgas (36,0%) e “berne” (3,0%) foram os únicos ectoparasitos presentes nos cães, constituído, 
respectivamente, das espécies Rhipicephalus sanguineus, Ctenocephalides canis, C. felis e a larva de Dermatobia 
hominis. Nos raspados cutâneos caninos 16,1% eram positivos, destes 80,0% com Demodex canis e 20,0% com 
Sarcoptes scabiei var. canis. Das amostras fecais, 25,3% foram positivas para ovos de helmintos gastrintestinais. 
Ancylostoma (58,0%), Cystoisospora sp (45,0%), Toxocara sp (23,0%) e Trichuris sp (0,02%) foram os únicos parasitos 
intestinais observados nas amostras fecais dos cães. De 300 cães, 73,3% foram soropositivos (RIFI ≥1:80) para B. 
canis. Em relação à leishmaniose visceral canina (LVC), apenas um (0,3%), proveniente de Belo Horizonte, MG, 
apresentou anticorpos específicos anti-L. (L.) chagasi (RIFI ≥1:40). Para T. gondii, de 229 cães, 60,7% foram positivos 
(RIFI ≥1:16). Em 228 dessas amostras de soros, sete (3,1%) foram positivas (RIFI ≥1:50) para N. caninum.  
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Código P-277 
PESQUISA DE NEOSPORA CANINUM EM FETOS BOVINOS ABORTADOS UTILIZANDO ANÁLISES 
HISTOLÓGICAS (HE), IMUNOISTOQUÍMICA (IHQ) E HEMI-NESTED PCR – RESULTADOS PRELIMINARES  

RESEARCH OF NEOSPORA CANINUM IN ABORTED FETUSES BY HISTOPATHOLOGY ANALISIS (HE), 
IMMUNOHISTOCHEMISTRY (IHQ) AND NESTED PCR – PRELIMINARY RESULTS. 

ALINE DINIZ CABRAL (INSTITUTO BIOLÓGICO); KELLY CRISTINA SANTOS MONTANARI (INSTITUTO 
BIOLÓGICO); CLARICE NEVES CAMARGO (INSTITUTO BIOLÓGICO); LIRIA HIROMI OKUDA (INSTITUTO 
BIOLÓGICO); EDVIGES MARISTELA PITUCO (INSTITUTO BIOLÓGICO); MILTON MCALLISTER 
(UNIVERSIDADE DE ILLINOIS - USA); CLAUDIA DEL FAVA (INSTITUTO BIOLÓGICO) 

Neospora caninum é um protozoário causador de abortamento e natimortalidade em bovinos e interfere na fertilidade.  
Objetivou-se pesquisar a presença de N. caninum utilizando o exame histopatológico (hematoxilina-eosina), 
imunoistoquímica (IHQ) e hemi-nested PCR em 59 amostras de casos de abortamento bovino (54 fetos e cinco 
placentas), em diferentes estádios da gestação, encaminhadas ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Sanidade 
Animal do Instituto Biológico para diagnóstico diferencial de causas infecciosas de abortamento no ano de 2006. As 
amostras eram provenientes dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, Roraima, Alagoas e Paraná. Foram observadas lesões histológicas caracterizadas por 
infiltrado inflamatório mononuclear em 86,4% (51/59) dos casos de abortamento em um ou mais órgãos, e algumas 
amostras de cérebro apresentaram necrose focal com infiltrado de células mononucleares, caracterizando lesão por 
protozoário. Do total de casos com lesões histopatológicas foi confirmada a presença do N. caninum por hemi-nested 
PCR em 11,8% (6/51) e na IHQ 3,9% (2/51). A freqüência de positividade ao hemi-nested PCR e à IHQ foi 15,7% (8/51). 
Nas amostras positivas em que a idade gestacional foi informada, o abortamento ocorreu em torno do quinto e sexto 
mês, corroborando os dados da literatura. Com relação à positividade das amostras por Estado verificou-se em São 
Paulo 16,1% (5/31), Paraná 100,0% (1/1), Mato Grosso do Sul 50,0% (1/2) e Alagoas 100,0% (1/1). Ressalta-se a 
importância em associar técnicas diagnósticas como a hemi-nested PCR e IHQ à histopatologia para uma correta 
interpretação dos resultados, tendo em vista que se deve considerar o N. caninum como causador de abortamento 
quando houver a presença do parasita e lesões sugestivas no histopatológico, garantindo o sucesso do diagnóstico 
definitivo. Conclui-se que a Neosporose é importante causa de abortamento em bovinos no Brasil. 
Agradecimento FAPESP Aux. Pesquisa, bolsa TT3 e inic. científica 
 
 
Código P-278 
FREQUÊNCIA DE ENTEROPARASITOS EM BEZERRAS LACTENTES NORMAIS OU COM DIARRÉIA EM UM 
REBANHO LEITEIRO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, MINAS GERAIS 

FREQUENCE OF ENTEROPARASITES IN SUCKLING CALVES WITH AND WITHOUT DIARRHEA IN A DAIRY 
HERD IN THE LAVRAS MUNICIPALITY, MINAS GERAIS OF STATE, BRAZIL 

ANTÔNIO M. GUIMARÃES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA).); ELIZÂNGELA  GUEDES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA).); ANDRÉ, H.O. CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
LAVRAS (UFLA)) 

A diarréia é uma síndrome de grande complexidade etiológica e representa uma das principais causas de morbidade em 
bezerros lactentes. O objetivo deste estudo foi determinar a freqüência de Eimeria, Cryptosporidium e nematóides 
gastrintestinais em 304 amostras de fezes de 38 bezerras da raça holandesa, acompanhadas do nascimento até dois 
meses de idade, normais ou com diarréia, coletadas em intervalos semanais no período março de 1999 a abril de 2000, 
em uma fazenda de sistema semi-intensivo de produção de leite tipo B, localizada em Lavras, MG.  As bezerras no 
primeiro dia de vida, logo após a ingestão de colostro, eram transferidas para um piquete com abrigos individuais que 
periodicamente eram remanejados de local. Diariamente, recebiam quatro litros de leite integral (sem antibióticos ou 
coccidiostáticos), ração comercial e água à vontade até 30 dias de idade, quando passavam a receber dois litros de leite 
integral por dia, até 60 dias de vida quando eram desmamadas. As amostras foram submetidas a técnica de flutuaçäo 
com soluçäo açucarada de Sheather e coloraçäo pelo método de Ziehl-Neelsen modificado para detecçäo de oocistos 
de Cryptosporidium sp. Diarréia foi observada em 37% das bezerras (14/38). A média global de contagem de oocistos 
por grama de fezes (OOPG) não apresentou diferença significativa (p>0,05) entre bezerras normais (929 OOPG) ou 
com diarréia (825 OOPG). As espécies de Eimeria identificadas foram: E. alabamensis e E. auburnensis, E. bovis, E. 
canadensis, E. cylindrica, E. ellipsoidalis, E. subspherica e E. zuernii. As bezerras com diarréia apresentaram maior 
freqüência (p<0,05) de E. bovis e E. zuernii em relação àquelas normais. Oocistos de Cryptosporidium spp foram 
observados em fezes de 22% das bezerras. A média global de contagem de ovos por grama de fezes (OPG) foi maior 
(p<0,05) nas bezerras com diarréia (229 OPG) em relação as normais (74 OPG). A freqüência de nematóides 
gastrintestinais, recuperados na coprocultura, foi similar (p>0,05) entre bezerras normais ou com diarréia, com 
predomínio dos gêneros Haemonchus e Cooperia em ambos os grupos. 
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Código P-279 
OCORRÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE ESPÉCIES DE BABESIA EM CÃES DE UMA POPULAÇÃO 
HOSPITALAR DA REGIÃO DE LONDRINA, PR. 

FLAVIO SHIGUERU JOJIMA (UNIV. EST. DE MARINGÁ); JOÃO LUÍS GARCIA (UNIV. EST. DE LONDRINA); 
MARILDA CARLOS VIDOTTO (UNIV. EST. DE LONDRINA); ANDREI KLEITON FABRETTI (UNIV. EST. DE 
LONDRINA); MARCELA RIBEIRO GASPARINI (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA); ADRIANA LETÍCIA 
MENDES COELHO (UNIV. EST. DE LONDRINA); ODILON VIDOTTO (UNIV. EST. DE LONDRINA) 

A Babesiose canina é uma doença de ocorrência mundial causada por protozoários do gênero Babesia. Babesia canis e 
B. gibsoni são as duas espécies que causam infecção natural em cães. O objetivo do trabalho foi avaliar a infecção por 
espécies de Babesia em cães atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Estadual de Londrina. Foram 
selecionados 282 cães atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Estadual de Londrina (HV-UEL) no período de 
abril de 2005 a maio de 2006 que apresentavam anemia (VG < 25%), trombocitopenia (contagem de plaquetas < 
150.000/mm3), leucopenia (contagem de leucócitos totais< 5.000/mm3) ou uma combinação de duas ou três dessas 
alterações no momento da consulta. A presença de Babesia sp foi confirmada através da detecção do material 
genômico do gênero Babesia pela PCR. No exame microscópico de esfregaços de sangue corados pelo Giemsa foram 
detectadas 38 (13,5%) amostras positivas contra 105 identificadas pela PCR do total de 282 amostras examinadas. As 
amostras positivas foram submetidas à PCR-RFLP com a Hinf I, que possibilita a diferenciação das espécies de B. canis 
vogeli e B. gibsoni. A infecção por Babesia sp foi identificada em 105 (37,2%) cães de um total de 282. Destas 105 
amostras positivas, a PCR-RFLP identificou 66 amostras (23,4%) com perfil de clivagem compatível com a B. canis 
vogeli e 39 (13,8%) com a B. gibsoni. Como conclusões, os resultados obtidos permitem afirmar que a babesiose é um 
importante diferencial para animais que apresentam anemia, leucopenia e trombocitopenia; A B. canis vogeli é a 
subespécie que está presente na maioria dos casos de babesiose na população de cães estudada e a B. gibsoni 
também está presente causando babesiose, em cães da região de Londrina, Paraná.  
Palavras-Chave: Babesia canis vogeli, Babesia gibsoni, cães, anemia, leucopenia, trombocitopenia, PCR. 
 
 
Código P-280 
PROTOZOÁRIOS GASTRINTESTINAIS EM BUGIOS (ALOUATTA SP.) MANTIDOS EM CATIVEIRO NO RIO 
GRANDE DO SUL, BRASIL 

GASTROINTESTINAL PROTOZOA IN CAPTIVE HOWLER MONKEYS (ALOUATTA SP.) IN THE STATE OF RIO 
GRANDE DO SUL, BRAZIL 

LUCAS TREVISAN GRESSLER (UFSM); ALEKSANDRO SCHAFER SILVA (UFSM); LUCIANE TOUREM 
GRESSLER (UFSM); VALÉRIA MARIA ARA (UFSM); ADRIANO BONFIM  CARREGARO (UFSM); SILVIA 
GONZALEZ  MONTEIRO (UFSM) 

Os representantes do gênero Alouatta (bugios) estão entre os maiores primatas neotropicais. Esses macacos 
apresentam características sociais e vivem em grupos que podem variar muito entre as espécies. Os bugios 
apresentam ampla distribuição geográfica na América Latina, desde o sul do México até o norte da Argentina. Devido a 
carência de pesquisas envolvendo a fauna silvestre, este estudo visou avaliar o parasitismo gastrintestinal por 
protozoários em bugios (Alouatta sp.) mantidos em cativeiro no município de Santa Maria – RS. Foram analisadas 
amostras de fezes de oito macacos das espécies A. caraya e A. guariba, pelo método de centrífugo flutuação com 
sulfato de zinco e técnica de Ziehl Neelson. Observou-se oocistos de Cryptosporidium sp. nas fezes de todos os animais 
pesquisados, sendo que em três deles havia infecção mista com cistos de Giardia sp. Analisando a água oferecida aos 
primatas detectou-se a presença elevada de oocistos de Cryptosporidium sp. e raros oocistos de outro coccídeo. 
Conclui-se que os macacos A. caraya e A. guariba, mantidos em cativeiro, são hospedeiros dos gêneros Giardia e 
Cryptosporidium e podem atuar como disseminadores destes parasitos para outros vertebrados. 
 
Código P-281  
OCORRÊNCIA DE OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM SPP. (APICOMPLEXA, CRYPTOSPORIDIIDAE) EM 
AVESTRUZES, STRUTHIO CAMELUS L., 1758 (AVES, STRUTHIONIDAE) CRIADAS NAS REGIÕES NORTE E 
BAIXADA LITORÂNEA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL 

FRANCISCO CARLOS  RODRIGUES DE OLIVEIRA (UENF); NICOLE BRAND EDERLI (UFRRJ); BIANCA BRAND 
EDERLI (UENF); MARCIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE (UFRRJ); MICHELLE  DANIELE DOS SANTOS (UFRRJ) 

O objetivo desta pesquisa foi determinar a ocorrência de Cryptosporidium spp. em avestruzes criadas no Rio de Janeiro. 
O diagnóstico de oocistos de Cryptosporidium spp. nas fezes de 77 avestruzes foram feitos através da técnica de Ziehl-
Neelsen e mensurados o diâmetro maior (DM) e diâmetro menor (dm), além de determinado o índice morfométrico (IM). 
A ocorrência média foi de 44,4 %, no entanto, em uma propriedade 100% estavam eliminando oocistos em suas fezes. 
Os oocistos tinham formato subesferoidal com DM = 6,33±1,27 (4,31-9,63), dm = 5,90±1,18 (4,07- 9,42) e IM = 
1,07±0,05 (1,00-1,29), não havendo diferença (p = 0,126) entre DM e dm comparadas pelo teste t de Student. O formato 
subesferoidal da maioria dos oocistos pôde ser comprovado pela não diferença estatística entre o DM e dm,.IM e a 
inclinação da reta de regressão (r= 0,97). Foi constatada alta ocorrência de oocistos nas fezes das avestruzes com 
variação morfomológica dos oocistos sugerindo que mais de uma espécie de Cryptosporidium parasitam avestruzes no 
Rio de Janeiro.  Palavras-Chave: Ratitas, Coccídia, Cryptosporidium, avestruzes. 
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Código P-282 
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-NEOSPORA CANINUM EM SORO E LÍQUOR DE PACIENTES HIV/SIDA COM 
SUSPEITA DE NEUROTOXOPLASMOSE OU COM ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS SIMILARES. 

ANTI-NEOSPORA CANINUM ANTIBODY SEARCH IN SERUM AND LIQUOR FROM HIV PATIENTS WITH 
SUSPICION OF NEUROTOXOPLASMOSIS OR WITH SIMILAR NEUROLOGICAL ALTERATIONS 

MÁRCIA BENEDITA OLIVEIRA-SILVA (UFTM); SERGIO  GONÇALVES (UFTM); KARINE  REZENDE DE 
OLIVEIRA  (UFTM); THOMAS GREEN MORTON  GONÇALVES DOS SANTOS (UFTM); JOSÉ RODOLFO   
CORTES (UFTM); WENDELL SERGIO  MEIRA (UFTM); DALMO  CORREIA  (UFTM); JOSÉ ROBERTO  MINEO  
(UFU) 

Introdução: Neospora caninum é um protozoário intracelular que acomete vários mamíferos, tendo cães e coiotes como 
hospedeiros definitivos. Estudos sorológicos recentes tem evidenciado a presença de anticorpos específicos contra 
Neospora em soro de indivíduos imunocompetentes e imunossuprimidos, demonstrando possível susceptibilidade 
humana a este parasito. O potencial de exposição do homem a Neospora é bastante significativo, uma vez que, cães 
tem estreita relação com seres humanos podendo liberar oocistos deste protozoário junto a suas fezes. Objetivo: 
Identificar a presença de anticorpos anti-Neospora em sangue e líquor  de pacientes HIV/SIDA com diagnóstico de 
neurotoxoplasmose ou distúrbios neurológicos similares. Metodologia: Soro e líquor de 11 pacientes HIV/SIDA 
atendidos no Hospital Escola da Universidade Federal do Triângulo Mineiro foram testados com antígenos de Neospora 
caninum e Toxoplasma gondii na Reação de Imunofluorescência Indireta. Os soros foram diluidos em 1:16 e 1:64 para 
Toxoplasma e 1:25 e 1:50 para Neospora. O líquor foi utilizado puro e nas diluições 1:4 e 1:16 para T.  gondii e N. 
caninum. Resultados relevantes: Todas as amostras de sangue foram positivas para Toxoplasma na títulação 1:16, 
sendo que, apenas um paciente foi positivo  na titulação 1:64. Um paciente apresentou soro positivo para Neospora nos 
títulos 1:25 e 1:50. Na análise do líquor foi evidenciado positividade para Toxoplasma em sete pacientes, quando 
utilizado o antígeno puro, três positivos na titulação 1:4 e apenas dois na titulação 1:16. Não foi detectado positividade 
para Neospora caninum em amostras de líquor, nas concentrações e antígeno utilizados. Conclusão: De acordo com os 
resultados apresentados foi possível observar positividade para Neospora caninum no soro de um paciente, o que 
sugere reatividade para Neospora. Entretanto, não foi possível detectar anticorpos anti-Neospora no líquor deste 
paciente. Maiores estudos, utilizando técnicas mais sensíveis como Western blotting e PCR são necessárias para 
elucidar os resultados obtidos até o momento. Agradecimento FAPEMIG 
 
 
Código P-284  
ACHATINA FULICA BOWDICH (1822) UM NOVO HOSPEDEIRO DE ESPÉCIES DE CRYPTOSPORIDIUM 
(APICOMPLEXA, CRYPTOSPORIDIIDAE) 

CINTHIA LOPES SCHIFFLER (UENF); FRANCIMAR FERNANDES GOMES (UENF); NICOLE BLAND EDERLI 
(UFRRJ); FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (UENF) 

Com o objetivo de isolar Cryptosporidium spp. em fezes Achatina fulica, 50 moluscos foram coletados em nove bairros 
do município de Campos dos Goytacazes - RJ, para observação de oocistos nas fezes. Os caramujos foram colocados 
em criatórios individuais e alimentados com água e verduras ad libitum até a obtenção de um grama de fezes por 
animal. As amostras foram acondicionadas em tubos contendo formol 10% e depois foram confeccionados esfregaços 
fecais que foram corados pela técnica de Ziehl-Neelsen modificada. Das 50 amostras examinadas, 26 (52%) foram 
positivas para a presença de oocistos de Cryptosporidium spp. A morfologia e morfometria dos oocistos mostraram uma 
grande variabilidade morfológica. No entanto, não se pode determinar as espécies diagnosticadas ou se estas são 
espécies específicas do molusco. Considerando os resultados obtidos, o molusco Achatina fulica é hospedeiro de 
espécies de Cryptosporidium e pode participar da cadeia epidemiológica da criptosporidiose. 
Palavras-chave: Criptosporidiose, fezes, moluscos, oocistos. 
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Código P-285 
FREQUÊNCIA DE ENTEROPARASITOS EM BEZERRAS LACTENTES NORMAIS OU COM DIARRÉIA EM UM 
REBANHO LEITEIRO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, MINAS GERAIS 

FREQUENCE OF ENTEROPARASITES IN SUCKLING CALVES WITH AND WITHOUT DIARRHEA IN A DAIRY 
HERD IN THE LAVRAS MUNICIPALITY, MINAS GERAIS OF STATE, BRAZIL 

ANTÔNIO M. GUIMARÃES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA). ); ELIZÂNGELA  GUEDES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA).); ANDRÉ, H.O.  CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
LAVRAS (UFLA)) 

A diarréia é uma síndrome de grande complexidade etiológica e representa uma das principais causas de morbidade em 
bezerros lactentes. O objetivo deste estudo foi determinar a freqüência de Eimeria, Cryptosporidium e nematóides 
gastrintestinais em 304 amostras de fezes de 38 bezerras da raça holandesa, acompanhadas do nascimento até dois 
meses de idade, normais ou com diarréia, coletadas em intervalos semanais no período março de 1999 a abril de 2000, 
em uma fazenda de sistema semi-intensivo de produção de leite tipo B, localizada em Lavras, MG. As bezerras no 
primeiro dia de vida, logo após a ingestão de colostro, eram transferidas para um piquete com abrigos individuais que 
periodicamente eram remanejados de local. Diariamente, recebiam quatro litros de leite integral (sem antibióticos ou 
coccidiostáticos), ração comercial e água à vontade até 30 dias de idade, quando passavam a receber dois litros de leite 
integral por dia, até 60 dias de vida quando eram desmamadas. Diarréia foi observada em 37% das bezerras (14/38). A 
média global de contagem de oocistos por grama de fezes (OOPG) não apresentou diferença significativa (p>0,05) 
entre bezerras normais (929 OOPG) ou com diarréia (825 OOPG). As espécies de Eimeria identificadas foram: E. 
alabamensis e E. auburnensis, E. bovis, E. canadensis, E. cylindrica, E. ellipsoidalis, E. subspherica e E. zuernii. As 
bezerras com diarréia apresentaram maior freqüência (p<0,05) de E. bovis e E. zuernii em relação àquelas normais. 
Oocistos de Cryptosporidium spp foram observados em fezes de 22% das bezerras. A  média global de contagem de 
ovos por grama de fezes (OPG) foi maior (p<0,05) nas bezerras com diarréia (229 OPG) em relação as normais (74 
OPG). A freqüência de nematóides gastrintestinais, recuperados na coprocultura, foi similar (p>0,05) entre bezerras 
normais ou com diarréia, com predomínio dos gêneros Haemonchus e Cooperia em ambos os grupos. 
 
 
Código P-286  
SORO PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS CONTRA NEOSPORA CANINUM EM CÃES DE DOIS ASSENTAMENTOS 
RURAIS DO NORTE DO ESTADO DO PARANÁ, BRASIL. 
 
SERUM PREVALENCE OF ANTI-NEOSPORA CANINUM ANTIBODIES IN DOGS FROM TWO RURAL LOCALITIES 
FROM NORTHERN PARANÁ STATE, BRAZIL. 

MAURO F. SILVA FILHO (UEL); JOSÉ S. GUIMARÃES JUNIOR (UEL); ODILON VIDOTTO (UEL); ROBERTA L. 
FREIRE (UEL); ITALMAR T. NAVARRO (UEL); JOÃO LUIS GARCIA (UEL) 

O Neospora caninum é um protozoário Apicomplexa, parasita intracelular obrigatório, que apresenta como hospedeiros 
definitivos cães e coiotes, e possivelmente outros canídeos. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a soro 
prevalência de anticorpos contra Neospora caninum em cães de dois assentamentos rurais do norte do Paraná. 
Amostras de soro de 169 animais, sendo 84 cães do assentamento 1 (Iraci Salete), composto por 34 lotes e localizado 
no município de Alvorada do Sul, bem como, de 85 cães do assentamento 2 (Dorcelina Forlador), dividido em 44 lotes e 
localizado no município de Arapongas. As amostras foram definidas pelo programa EPI6 e testadas pelo método de 
imunofluorescência indireta (IFI), animais com títulos &#8805; 50 foram considerados positivos. Do total de soros 
testados 56 (33,1%) foram sororeagentes a anticorpos anti-Neospora caninum, sendo 30/84 (35,7%) e 26/85 (30,6%) 
amostras positivas do assentamento 1 e 2, respectivamente. Os títulos de maior freqüência foram 1:100 (11,2%), 1:200 
(7,7%),  1:50 (7,7%),  1:400 (5,3%) e 1:800 (1,2%). Não foi encontrada diferença significativa para idade, sexo ou no 
número de animais positivos entre os assentamentos. Houve uma diferença estatística significativa para os cães que 
moravam a menos de 100 metros de área de mata (p = 0,013), o que poderia indicar um maior risco de adquirir a 
doença pelos hábitos de caça ou contato com outros animais silvestres. No entanto, outros estudos devem ser 
realizados para comprovar esta possibilidade. O presente estudo revelou uma alta prevalência em cães de áreas de 
assentamento rural no estado do Paraná.  
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Código P-287 
DETECÇÃO DO TOXOPLASMA GONDII EM LIGUIÇA FRESCAL DE SUÍNO 
 
DETECTION OF TOXOPLASMA GONDII IN FRESH SWINE SAUSAGES 

ROSÁRIA REGINA TESONI DE BARROS RICHARTZ (SEAB/CDME);ROSANGELA LOCATELLI DITTRICH (UFPR 
/PR); MARA ELISA GASINO JOINEAU (SEAB/CDME); REGINA CÉLIA ZONTA DE CARVALHO (SEAB/ CDME); 
MARIA APAR.DE CARVALHO PATRÍCIO(SEAB/CDME);MARIELA MORAES MARTINS GOULARTE(SEAB/CDME) 

A toxoplasmose é uma zoonose de grande importância devido a sua ampla distribuição mundial e as graves 
conseqüências que o seu agente, o protozoário Toxoplasma gondii, causam no homem e nos animais. A infecção em 
humanos é muito comum e a contaminação pode ocorrer pelo consumo de carnes cruas ou mal cozidas, principalmente 
de ovinos e suínos. No Paraná, a prevalência e os principais reservatórios do parasita em alimentos de origem animal 
são pouco conhecidos. O consumo de linguiças de carne suína, processadas de modo artesanal e caseiro, é um hábito 
muito comum no estado do Paraná. O presente estudo objetivou verificar a presença do protozoário Toxoplasma gondii 
em linguiça frescal de carne suína, pela técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR). Foram processadas 138 
amostras de linguiças procedentes de diferentes regiões do Paraná. Na PCR foram utilizados os iniciadores JW 58 e JW 
59. Foram detectadas 23 amostras positivas, representando uma prevalência de 17%. Estes resultados indicam que a 
linguiça suína frescal pode ser fonte de infecção da toxoplasmose humana se, no processamento da linguiça, não forem 
utilizadas a concentração ideal do cloreto de sódio (sal) e a temperatura de armazenamento adequada, que interferem 
na sobrevivência dos cistos de T. gondii.   
 
 
 
Código P-288 
AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA SOROPREVALÊNCIA DE NEOSPOROSE BOVINA E LEUCOSE ENZOÓTICA 
BOVINA EM REBANHOS LEITEIROS NA MICRORREGIÃO DE LAVRAS, SUL DE MINAS GERAIS. 
 
EVALUATION OF THE ASSOCIATION OF THE SOROPREVALENCE OF BOVINE NEOSPOROSE AND ENZOOTIC 
BOVINE LEUKOSIS IN MILK CATTLE FROM THE MICROREGION OF LAVRAS, SOUTH OF MINAS GERAIS. 

DÉBORA OLIVEIRA DAHER (UFLA); RAQUEL RIBEIRO DIAS SANTOS (UFLA); CHRISTIAN HIRSCH (UFLA); 
CHRISTIANE MARIA BARCELLOS MAGALHÃES DA ROCHA (UFLA); RODRIGO ABBUD BREVIGLIERI (UFLA); 
ANTONIO MARCOS GUIMARÃES (UFLA)  

A Leucose Enzoótica Bovina é uma infecção viral amplamente disseminada em rebanhos bovinos de todo o mundo. 
Com o objetivo de determinar a influência da soroprevalência da Leucose na ocorrência de Neosporose Bovina, foi 
realizado um estudo observacional transversal em 24 propriedades leiteiras. As propriedades estão distribuídas por oito 
municípios da Microrregião de Lavras, sul de MG. Para levantar fatores produtivos associados a essas doenças foram 
aplicadas entrevistas com os produtores. Os diagnósticos sorológicos para Neosporose foram feitos pela RIFI e para 
Leucose por IDGA. Foram testados 944 animais, que foram divididos em dois grupos por idade: A) 8-23 meses e B) 
igual ou superior a 24 meses. Construiu-se um banco de dados com os resultados da sorologia e da entrevista no 
EPIDATA 3.1, que foram analisados no programa SPSS 12.0 e EPIINFO 6.04. Foram feitas análises descritivas de 
todas as variáveis e testes de associação pelo qui-quadrado. Para as variáveis que demonstraram associação (p<0,05) 
com as soroprevalências foram calculadas as Odds ratio. Os resultados demonstraram 20% de soropositivos para 
Neospora caninum nos animais do grupo A e 50% para o grupo B e, ainda, que 75% das propriedades apresentam 
soroprevalência maior que 50% para Leucose. Houve associação entre a infecção por N. caninum e pelo vírus da 
Leucose (p = 0,000) (OR= 1,72; 1,27-2,33) e entre a idade e as soroprevalências. Conclui-se que essas doenças, nessa 
região, são mais freqüentes em animais mais velhos e em rebanhos mais tecnificados, os quais apresentaram alta 
soroprevalencia para leucose e neosporose.  
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Código P-289  
AÇÃO DA ββββ-GLUCANA EM SUÍNOS INFECTADOS EXPERIMENTALMENTE COM TAQUIZOÍTOS DO 
TOXOPLASMA GONDII. 
 
ACTION OF ββββ-GLUCAN IN PIGS EXPERIMENTALLY INFECTED WITH TOXOPLASMA GONDII TACHYZOITES 

FELIPE M. BUGNI (UEL); IVO A. L.  CUNHA (UEL); MARA C. R  COSTA (UEL); GRAZIELA D.  PACHECO (UEL); 
PATRICIA F. N.  SILVA (UEL); MARA R. S.  BALARIN  (UEL); CAIO A.  SILVA (UEL); ITALMAR T.  NAVARRO (UEL); 
JOÃO LUIS GARCIA  

No presente trabalho foi avaliada a ação da β-Glucana em suínos infectados experimentalmente com taquizoítos do 
Toxoplasma gondii. Foram utilizados oito suínos (21 dias de idade). Os animais foram divididos em três grupos: G1 (β-
glucana e infectados, n=3), G2 (não tratados e infectados, n=3) e G3 (não tratados e não infectados, n=2). Os animais 
do G1 foram tratados com 1g de β-glucana pela via intramuscular (IM) nos dias 0, 14, e 28 antes da infecção 
experimental, enquanto os do G2 e G3 receberam apenas solução salina estéril. Os animais do G1 e G2 foram 
infectados com taquizoítos (107) da cepa RH (IM), no dia 35 do experimento. A parasitemia foi determinada por PCR e 
bioensaio em camundongos a partir do sangue total de cada animal, colhido nos dias 3, 7, 14, 21, 31, 39, 47 e 69 pós-
infecção. Os títulos de anticorpos contra T. gondii foram obtidos dos suínos pela imunofluorescência indireta (IFI) dos 
soros, humor aquoso e humor vítreo, considerando positivo um título ≥ 64. Diferenças estatísticas foram observadas na 
avaliação dos teores de hemoglobina, percentual de hematócrito, valores de proteínas plasmáticas e na contagem de 
eosinófilos (P<0,05). Os suínos do G1 e G2 soro converteram sete dias pós-infecção, e o maior título encontrado foi de 
1024 em dois animais. As amostras de humor aquoso e humor vítreo não revelaram títulos de anticorpos pela IFI. 
Parasitas no sangue foram detectados nos dias 3, 14, 31, 39 e 47 em dois animais do G1, e em três do G2. Não houve 
diferenças entre o PCR e o bioensaio. As avaliações das retinas tanto no bioensaio quanto no PCR foram negativas em 
todos os animais. Os animais do G3, permaneceram negativos durante todo o experimento. O uso da β-glucana, na 
forma como foi utilizada no presente trabalho, não foi efetiva no controle da infecção aguda contra taquizoítos 
inoculados pela via intramuscular em suínos. A linhagem da cepa RH mostrou-se não cistogênica para suínos 
(músculos e retina) 69 dias após a infecção. 
Palavras – Chave: Toxoplasma gondii, cepa RH, suínos, β-glucana, bioensaio, PCR. 
 
 
Código P-290 
OCORRÊNCIA DE CALYPTOSPORA SP. (APICOMPLEXA, CALYPTOSPORIDAE) EM TRIPORTHEUS GUENTHERI 
(GARMAN, 1890) (CHARACIDAE, TRIPORTHEINAE) DO RESERVATÓRIO DE TRÊS MARIAS, RIO SÃO 
FRANCISCO, MINAS GERAIS, BRASIL. 
 
OCCURRENCE OF CALYPTOSPORA SP. (APICOMPLEXA, CALYPTOSPORIDAE) IN TRIPORTHEUS GUENTHERI 
(GARMAN, 1890) (CHARACIDAE, TRIPORTHEINAE) FROM THE TRÊS MARIAS RESERVOIR, SÃO FRANCISCO 
RIVER, MINAS GERAIS, BRAZIL. 

MARCIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); 
MARILIA DE CARVALHO BRASIL-SATO (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO) 

Os Coccídios são protozoários parasitos e espécies de Eimeria Schneider, 1875, Epieimeria Dykova e Lom, 1981, 
Goussia Labbé, 1896 e Calyptospora Overstreet, Hawkins e Fournie, 1984 já foram reportados parasitando peixes de 
água doce. Dentre as cinco espécies alocadas em Calyptospora, único gênero que ocorre em peixes da região 
neotropical, somente C. serrasalmi Cheung, Nigrelli e Ruggieri, 1986, C. tucunarensis Békési e Molnár, 1991 e C. 
spinosa Azevedo e Matos, 1993 infectam principalmente o fígado de peixes do Brasil. Tiportheus guentheri (Garman, 
1890) é uma espécie de peixe forrageiro comum no rio São Francisco, sendo conhecida nesta região como “piaba-
facão”. Este trabalho teve como objetivo investigar a fauna de endoparasitos de T. guentheri coletados no reservatório 
de Três Marias, rio São Francisco, MG, Brasil. Foram examinados 47 espécimes de T. guentheri coletados em janeiro 
de 2008 neste reservatório por pescadores da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba (CODEVASF). Do total de peixes coletados, seis (12,8 %) piabas estavam parasitadas com oocistos de 
Calyptospora sp.. Estes Coccídios foram encontrados no fígado e intestino de T. guentheri. O presente estudo constitui 
o primeiro registro de Apicomplexa em triportheíneos e amplia a distribuição geográfica conhecida desses parasitos 
para a bacia do São Francisco.  
Agradecimento Capes;CEMIG/CODEVASF,Três Marias,MG; IBAMA,MG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



323 

 

Código P-291 
RESULTADOS HEMATOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS DE UM POTRO INFECTADO COM BABESIA EQUI 
RESULTS HEMATOLOGY AND BIOCHEMISTRY THE A YOUNG HORSE INFECT WITH BABESIA EQUI 

FRANCINE CHIMELO PAIM (UFSM); PATRÍCIA WOLKMER (UFSM); SONIA LOPES (UFSM); CÁSSIA SILVA 
(UFSM); CANDICE SCHMIDT (UFSM); PAULA MARTINS (UFSM); DANIELI VARGA (UFSM) 

A babesiose é uma hemoparasitose que pode ser transmitida por carrapatos ou iatrogenicamente. Este trabalho tem 
objetivo descrever os resultados hematológicos e bioquímicos de um potro infectado com Babesia equi. Foi atendido no 
Hospital Veterinário Universitário, da Universidade Federal de Santa Maria, um potro, recém nascido, da raça crioula. O 
animal encontrava-se fraco e em decúbito lateral. Não mamou o colostro nas primeiras 24hrs e recebeu transfusão de 
plasma de dois eqüinos. Foram realizados hemogramas no 5º, 8º, 12º e 14° dias de vida e, exames bioquímicos e 
urinálise no 12° dia, após o animal apresentar sinais clinicos de disturbio hepático, como ictericia. O diagnóstico foi feito 
pela presença de inclusões no interior das hemácias, em forma da cruz de malta, no esfregaço sangüíneo. No 
eritrograma os valores foram de 8,18; 8,63; 7; 3,6 eritrócitos/ µL, 33, 35,35 e 15% hematócrito, 11; 11,6; 12; 5 g/dL 
hemoglobina, 8,8; 8,1; 7,2; 6,8 g/dL proteínas totais respectivamente. O fibrinogênio oscilou entre 400, 100, 200 e 
800mg/d.. No leucograma houve uma leucopenia, inicialmente, acompanhada de linfopenia. Porém no último exame os 
leucócitos totais estavam dentro da normalidade, mas com considerável linfocitose. Na urinálise foi detectado presença 
de impregnação de bilirrubina e hemoglobinúria. Os valores encontrados para bioquímica sérica foram: albumina 
2,28g/dL; AST 400UI/L; proteína total 3,2g/dL; creatinina de 0,3mg/dL; GGT de 22UI/L; uréia de 49mg/dL e globulinas 
de 0,92g/dL.Estes resultados permitem concluir que na babesiose, ocorre anemia e hemoglobinúria devido à hemólise, 
linfocitose, elevação do fibrinogênio e enzimas hepáticas. 
 
Código P-292 
PATOGENICIDADE DE UMA CEPA ATENUADA DE EIMERIA TENELLA EM FRANGOS DE CORTE 
PATHOGENICITY OF EIMERIA TENELLA ATTENUATED STRAIN IN BROILER CHICKS 

ALEXEY LEON GOMEL BOGADO (UEL); JOÃO LUIS GARCIA (UEL); IVO LEME DA CUNHA (UEL); JOSÉ 
GUIMARÃES JUNIOR (UEL) 

O objetivo deste estudo foi avaliar a patogenicidade de oocistos esporulados e atenuados de Eimeria tenella . As aves, 
fêmeas da linhagem Hubbard com um dia de idade, livres de coccídios, foram alojadas em baterias metálicas e divididas 
em dois tratamentos com três repetições cada um. Cada repetição foi representada por 12 aves, totalizando 36 aves por 
tratamento.Os tratamentos foram representados por T1 (grupo não inoculado) e T2 (grupo inoculado). Foi feita a 
pesagem das aves no dia zero e sete. As aves inoculadas receberam cada uma 500 oocistos de E.tenella no terceiro 
dia de idade, via oral. Foram utilizados os dados das pesagens dos dias zero e sete para o cálculo de ganho de peso 
(GP) e conversão alimentar (CA). No décimo dia foi realizado o escore de lesões das aves. Os dados do escore foram 
submetidos à análise de variância e, quando o teste foi estatisticamente significante (<0,05), aplicou-se o teste de 
Tukey. A média e desvio padrão do escore de lesões avaliados foram 1,2±0,8, enquanto as aves não inoculadas  não 
apresentaram lesões no ceco. Não houve diferença entre os tratamentos T1 e T2 para GP e CA (p>0,05) e as aves 
apresentaram-se clinicamente sadias não ocorrendo mortalidade. A soma destes fatores é um forte indicativo da baixa 
patogenicidade da cepa na dose em que as aves foram infectadas. 
Agradecimento CNPq e Fundação Araucária 
 
Código P-293  
SOROPREVALÊNCIA, ASPECTOS CLÍNICOS E BIOQUÍMICOS DA INFECÇÃO POR LEISHMANIA EM CÃES 
NATURALMENTE INFECTADOS E FAUNA DE FLEBOTOMÍNEOS EM UMA ÁREA ENDÊMICA NA ILHA DE SÃO 
LUIS, MARANHÃO, BRASIL. 

SEROPREVALENCE, CLINICAL AND BIOCHEMICAL DATA OF DOGS NATURALLY INFECTED BY LEISHMANIA 
AND PHLEBOTOMINAE SANDFLY FAUNA IN AN ENDEMIC AREA IN SÃO LUIS ISLAND, MARANHÃO STATE, 
BRAZIL. 

ANA LÚCIA ABREU-SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARAHÃO/UEMA); TIAGO BARBALHO  LIMA 
(BOLSISTA PIBIC/CNPQ/UEMA); AURICÉLIO ALVES DE  MACEDO (BOLISTA PIBIC/CNPQ/UEMA); FELIPE DE 
JESUS  MORAES-JÚNIOR (BOLSISTA PIBIC/CNPQ/UEMA); ELAINE LEÃO  DIAS (MÉDICA VETERINÁRIA); 
ZULMIRA DA SIVA  BATISTA (MÉDICA VETERINÁRIA); KATIA DA SILVA  CALABRESE (FUNDAÇÃO OSWALDO 
CRUZ/RJ); JORGE LUIZ PINTO MORAES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MRANHÃO); JOSÉ MANUEL MACÁRIO 
REBÊLO REBÊLO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO/UFMA); RITA DE MARIA SEABRA NOGUEIRA DE 
CANDANEDO GUERRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA) 

Objetivou-se determinar a soroprevalência, estudar os aspectos clínicos e bioquímicos da infecção por Leishmania 
chagasi em cães naturalmente e conhecer a fauna de flebotomíneos em uma área endêmica na Ilha de São Luis. No 
presente estudo foram amostrados 62 cães domiciliados sem raça definida para a pesquisa anticorpos-anti Leishmania. 
Detectou-se a soroprevalência de 51,61%. Na avaliação clínica, observou-se que 36,68% dos cães eram 
polissintomáticos, 38,41% oligossintomáticos e 26,13% assintomáticos. Dentre as manifestações clínicas mais 
evidentes, destacou-se onicogrifose e linfadenomegalia. Anemia foi constatada, em média, em 29,41% dos animais. 
Nas análises bioquímicas a função hepática revelou-se alterada com relação a alaninoaminotransferase (ALT) e 
aspartato animotransferase (AST). Os valores de uréia foram maiores que os de referência para a espécie canina. As 
seguintes espécies de flebotomíneos foram identificadas: Lutzomyia longipalpis (86,9%), Lutzomyia evandroi (9,6%), 
Lutzomyia choti (2,1%), Lutzomyia umbratilis (0,7%) e Lutzomyia whitmani (0,7%). 
Palavras-Chave: Leishmaniose Visceral; Cão; Hematologia; Bioquímica, Flebotomíneos 
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Código P-294  
OCORRÊNCIA DE CRYPTOSPORIDIUM SPP. EM UM REBANHO BOVINO LEITEIRO NO MUNICÍPIO DE 
CAÇAPAVA, ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL 
 
OCCURRENCE OF CRYPTOSPORIDIUM SPP.  IN A DAIRY CATTLE HERD FROM CAÇAPAVA COUNTY, SÃO 
PAULO STATE, BRAZIL 

JOSÉ MÁRCIO S. CARDOSO (UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ); FÁBIO L. SILVEIRA (UNIVERSIDADE DE 
TAUBATÉ); ANA JÚLIA U. S. ARAÚJO (UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ); HERMÍNIA Y. KANAMURA 
(UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ) 

Ocorrência de Cryptosporidium spp. foi investigado em uma fazenda leiteira do município de Caçapava, estado de São 
Paulo, Brasil. Bovinos de diferentes idades foram empregados e divididos em sete grupos: 0-2 meses; 2-4 meses; 4-6 
meses; 6-10 meses; 10-16 meses; 16-24 meses e > 24 meses. Amostras de fezes foram colhidas de 849 animais em 
seis diferentes datas. As amostras foram examinadas pelo método de centrifugo flutuação em solução de sacarose. 
Ocorrência de C. parvum no rebanho foi 0,6%, variando pelo mês da colheita de 0,0 a 1,4%. A maior frequência de C. 
parvum foi encontrada em animais com 0-2 meses de idade, com oocistos em três de 61 amostras (4,9%). Ocorrência 
de C. andersoni no rebanho foi 0,1%, variando pelo mês da colheita de 0,0 a 0,7%. Somente uma vaca foi encontrada 
infectada por C. andersoni. 
Key-words: Cryptosporidium parvum; Cryptosporidium andersoni, occurrence, cattle. 
 
 
Código P-295 
ASSOCIAÇÃO ENTRE PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-NEOSPORA CANINUM E ABORTOS EM TRÊS 
REBANHOS LEITEIROS DO VALE DO PARAÍBA PAULISTA, SP 
 
ASSOCIATION BETWEEN PREVALENCE OF ANTIBODIES ANTI-NEOSPORA CANINUM AND ABORTION IN 
THREE DAIRY HERD FROM VALE DO PARAÍBA PAULISTA , SP 

JOSÉ MÁRCIO S. CARDOSO (UNIV. DE SÃO PAULO); ALINE A. R. RODRIGUES (UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO); MARCOS AMAKU (UNIV. DE SÃO PAULO); SOLANGE M. GENNARI (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) 

Neospora caninum é um parasito protozoário apicomplexa que frequentemente está associado a aborto em bovinos.  
Com o objetivo de estudar a associação entre a prevalência deste parasito e abortos foram amostrados animais 
pertencentes a três rebanhos de bovinos leiteiros da região do Vale do Paraíba Paulista. Para tanto, uma colheita de 
sangue foi realizada em todos os bovinos existentes nestes rebanhos. Os soros (1284 amostras) foram examinados 
pela Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI &#8805; 100) para a pesquisa de anticorpos anti-N. caninum. A 
prevalência de animais soropositivos nas Fazendas 1, 2 e 3 foi de 11,71% (35/299); 9,90% (6/154) e 37,10% (82/221), 
respectivamente. O odds ratio das vacas soropositivas terem histórico de aborto foi 0,84 (Fazenda 1); 1,25  (Fazenda 2) 
e 5,16 (Fazenda 3) vezes maior que as vacas soronegativas. A prevalência da infecção por N. caninum e a associação 
entre os animais infectados e o histórico de aborto indicam a importância deste parasito nestas propriedades leiteiras. 
Agradecimento CNPQ, FAPESP 
 
 
Código P-296 
ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA INFECÇÃO POR NEOSPORA CANINUM EM UM REBANHO BOVINO 
LEITEIRO DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA, SP 
 
EPIDEMIOLOGIC ASPECTS OF NEOSPORA CANINUM INFECTION IN AN DAIRY HERD FROM CAÇAPAVA, SP 

JOSÉ MÁRCIO S. CARDOSO (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO); MARCOS AMAKU (UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO); SOLANGE M. GENNARI (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) 

Neospora caninum é um parasito protozoário apicomplexa que infecta uma ampla variedade de hospedeiros e é 
considerado um dos principais agentes abortificantes para bovinos. O objetivo deste estudo foi demonstrar a 
soroprevalência de animais infectados por N. caninum em um rebanho leiteiro, medir a associação entre a infecção e a 
ocorrência de aborto e transmissão vertical. Um rebanho de bovinos leiteiros com aproximadamente 600 animais do 
município de Caçapava, SP foi utilizado neste estudo. Amostras de sangue foram colhidas de todos os bovinos nos dias 
20/02/2004 e 20/05/2004. Os soros foram examinados quanto à presença de anticorpos anti-N. caninum pela Reação 
de Imunofluorescência Indireta (RIFI ³100). A prevalência de animais soropositivos para N. caninum nas colheitas 1 e 2 
foram 25,9% (158/610) e 26,2% (158/604), respectivamente. No intervalo entre as duas colheitas houve 27 partos; todas 
as vacas soropositivas (5/5) tiveram bezerros soropositivos e 95,5% (21/22) das vacas soronegativas tiveram bezerros 
soronegativos. Foi observada uma associação entre vacas soropositivas para N. caninum e histórico de aborto (Odds 
Ratio: 1,73). Abortos ocorreram entre as colheitas, mas não houve surto de aborto. O risco relativo das vacas 
soropositivas abortarem em cada um dos três meses entre as duas colheitas foram de 7,76; 2,63 e 1,62 vezes maior 
quando comparados as vacas soronegativas. Dentre as vacas que abortaram entre as duas colheitas, a estimativa do 
risco de uma vaca soropositiva ter um histórico de aborto foi de 3,6 vezes maior que as vacas soronegativas. A infecção 
por N. caninum está presente neste rebanho e foi verificada associação entre vacas soropositivos e transmissão vertical 
da infecção bem como vacas soropositivas e histórico, incidência e repetição de abortos quando comparadas às 
soronegativas. Agradecimento CNPQ, FAPESP 
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Código P-297 
UM SURTO DE BABESIOSE POR BABESIA BOVIS EM UMA ÁREA CONSIDERADA LIVRE DE CARRAPATOS 
 
AN OUTBREAK OF BABESIOSIS BY BABESIA BOVIS IN A CONSIDERED TICK FREE AREA.   

JOÃO RICARDO MARTINS (IPVDF/FEPAGRO); ROVAINA DOYLE (IPVDF/FEPAGRO); FERNANDO KARAM 
(IPVDF/FEPAGRO); ENIR SANES (SECRETARIA DA AGRICULTURA/RS) 

Registra-se um surto de babesiose em Santa Vitória do Palmar, RS, área considerada marginal ao carrapato vetor 
Boophilus microplus. No mês de novembro de 2007, 10 animais provenientes de uma área endêmica a B. microplus 
(Minas do Leão, RS: 30º 12’ S; 52º 03’ W) foram introduzidos em uma propriedade em Santa Vitória do Palmar (33º 05’ 
S; 53º 09’ W), após cumprirem os procedimentos para movimentação de animais destinados a esta área, quais sejam, 
tratamentos carrapaticidas aos 30 dias antes do embarque e também no dia anterior. Em janeiro de 2008, o proprietário 
relatou casos de mortes, suspeitando-se inicialmente de hemoglobinúria bacilar, o que não foi confirmado em exames 
bacteriológicos de rotina no IPVDF (prot. nº 468/08). Durante o mês de fevereiro mais mortes ocorreram, sendo 
encaminhado novamente material para diagnóstico (prot. nº 499/08) onde constatou-se a presença de Babesia bovis.  
Relatou-se a perda de 41 bovinos, 38 vacas adultas e 3 novilhas nesse período. Pressupõe-se que embora os bovinos 
introduzidos tenham sido tratados com carrapaticida na origem, alguns carrapatos sobreviveram e desenvolveram-se 
face às condições climáticas favoráveis do período (novembro/2007 a janeiro/2008). Em 1º de março foram identificados 
instares ninfais em alguns bovinos, comprovando-se à presença de carrapatos na propriedade. As evidências sugerem 
que tenha ocorrido uma geração de carrapatos a partir dos sobreviventes aos tratamentos na origem, e que a mesma 
tenha sido responsável pelo surto ocorrido em janeiro e fevereiro. Evidencia-se a necessidade de revisar procedimentos 
até então considerados eficientes para ingresso de bovinos na região. Todos os bovinos da propriedade foram tratados 
com imidocarb e ivermectina 3,15%, em 2 ocasiões, à intervalos de 30 dias, e com banho carrapaticida na primeira 
semana de abril de 2008, repetindo-se o procedimento 3 semanas após. Não foram mais constatados carrapatos bem 
como novos casos de babesiose na propriedade. 
 
 
Código P-298  
AVALIAÇÃO DAS TÉCNICAS DE ROTINA NO DIAGNÓSTICO DE OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM BAILEYI 
EM AMOSTRAS DE FEZES DE FRANGOS DE CORTE (GALLUS GALLUS DOMESTICUS) 

EVALUATION OF DIFFERENT DIAGNOSTIC TECHNIQUES FOR OOCYSTS OF CRYPTOSPORIDIUM BAILEYI IN 
BROILER CHICKENS (GALLUS GALLUS DOMESTICUS) FECAL SAMPLES 

SERGIAN VIANNA CARDOZO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE); WALTER LEIRA TEIXEIRA FILHO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); CARLOS WILSON GOMES LOPES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO) 

O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes técnicas de diagnostico utilizadas na rotina do diagnóstico de oocistos de 
Cryptosporidium baileyi nas fezes de frangos de corte naturalmente infectados. Assim sendo, 90 amostras fecais foram 
coletadas e acondicionadas em frascos contendo formalina a 10%. Logo após, uma parte das amostras fecais foi 
submetida a técnica de Sheater e examinada em campo brilhante para a identificação de oocistos. Ao lado desta, 
esfregaços feitos em duplicata da mesma amostra fecal foram corados em safranina-azul de metileno e em Ziehl-
Neelsen modificado. Quanto as técnicas tintoriais, Ziehl-Neelsen modificado foi o que teve o melhor resultado em 
identificar oocistos de C. baileyi em comparação com a de safranina-azul de metileno. Apesar de não haver diferenças 
significativas entre as técnicas de diagnóstico, campo brilhante foi a que apresentou melhor resultado em comparação 
com as técnicas tintoriais utilizadas neste trabalho.  
Palavras – Chave: Cryptosporidium baileyi, oocistos, amostras de fezes, campo brilhante, safranina azul de metileno, 
Ziehl-Neelsen modificado. 
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Código P-299 
OCORRÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-TOXOPLASMA GONDII EM OVINOS DA MICRORREGIÃO DE DOURADOS 
E CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL 

OCCURRENCE OF ANTIBODIES ANTI-TOXOPLASMA GONDII IN OVINES FROM THE MICROREGION OF 
DOURADOS AND CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL 

HAROLDO GRECA JUNIOR (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA); LUCILENE GRANUZZIO CAMOSSI (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA); SANDIA B. PEZERICO (4- UNIVERSIDADE PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E DA REGIÃO DO PANTANAL, UNIDERP - CAMPO GRANDE/MS); HELIO 
LANGONI (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA) 

Inquéritos soroepidemiológicos com relação a toxoplasmose em ovinos foram realizados em diferentes estados 
brasileiros, demonstrando a importância desta enfermidade na produção de ovinos. A toxoplasmose é uma enfermidade 
que afeta os animais homeotérmicos e é causada pelo parasita Toxoplasma gondii. Apresenta considerável relevância 
quanto aos aspectos de produção animal, já que pode causar aborto em diferentes espécies animais de interesse 
econômico, bem como para a saúde pública, por seu caráter zoonótico. Considerando os dados da Pesquisa Pecuária 
Municipal de 2003, a população de ovinos no Estado de Mato Grosso do Sul é de cerca de 405.000 animais, pesquisou-
se anticorpos anti-Toxoplasma gondii nos ovinos de seis propriedades das microrregiões de Dourados e Campo 
Grande. As 190 amostras de soro foram obtidas por venopunção e após a obtenção do soro, acondicionadas em 
microtubos e mantidas à -20ºC e enviadas ao Laboratório de Diagnóstico de Zoonoses, Departamento de Higiene 
Veterinária e Saúde Pública, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 
SP, para a realização das provas de imunofluorescência indireta. As propriedades foram identificadas como P1, P2, P3, 
P4, P5 e P6, e como ponto de corte foi utilizado o títulon 16, e as diluições testadas foram de 1:64, 1:256, 1:1024, 
1:4096. A prevalência de anticorpos anti- T. gondii encontrada, nas seis propriedades, foi de 16,84% (16), 14,21% (64), 
12,64% (256), 1,05% (1024), 0,52% (4096) e 54,73% (negativos). Os índices de soropositividade nas propriedades 
foram de 68,75% (22/32) na P1, 22,22% (8/36) na P2, 62,50% (20/32) na P3, 46,66% (14/30) na P4, 40,00% (12/30) na 
P5 e 33,33% (10/30) na P6. Os resultados mostram que o agente se encontra disseminado nos rebanhos de ovinos da 
microrregião de Dourados e Campo Grande e o potencial de transmissão ao ser humano pela da carne. Assim sendo, é 
necessário esclarecer e conscientizar a população sobre a importância dessa zoonose e, por meio de cuidados 
preventivos relacionados manejo, estabelecer um controle da infecção nos animais, principalmente em relação aos 
gatos domésticos, a fim de diminuir os riscos de transmissão dessa infecção. 
 
 
Código P-300 
OCORRÊNCIA DE TOXOPLASMA GONDII EM ROEDORES SINANTRÓPICOS URBANOS (MUS MUSCULUS, 
RATTUS RATTUS E RATTUS NORVEGICUS) CAPTURADOS NA GRANDE SÃO PAULO, SP. 

OCCURENCE OF TOXOPLASMA GONDII IN URBAN RODENTS (MUS MUSCULUS, RATTUS RATTUS AND 
RATTUS NORVEGICUS) CAPTURED IN SÃO PAULO, SP.  

VANESSA MURADIAN (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL, 
FMVZ, USP); SOLANGE GENNARI (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE 
ANIMAL, FMVZ, USP) 

A toxoplasmose é uma zoonose parasitária causada pelo protozoário Toxoplasma gondii que pode infectar o homem e 
animais de sangue quente. Os gatos são infectados principalmente pela ingestão de cistos presentes nos tecidos de 
carne crua ou mal passada ou nos tecidos de pequenas presas. Camundongos, ratos e pequenos pássaros parecem 
ser as presas mais importantes para os gatos domésticos por viverem próximos às residências, facilitando o 
estabelecimento da relação presa-predador e, assim, podendo se tornar reservatórios de T. gondii para os felinos. Com 
o objetivo de determinar a ocorrência de T. gondii em roedores sinantrópicos urbanos e seu papel como reservatórios 
de toxoplasmose para os gatos, roedores foram capturados em centros urbanos da Grande São Paulo (SP) de abril de 
2005 a fevereiro de 2008. Dos roedores capturados foram removidos cérebro, coração e parte dos músculos da coxa 
para o bioensaio em camundongos. Uma pequena parte do cérebro e do coração foi armazenada para extração de DNA 
e realização de nested PCR. O pool de tecidos de cada roedor foi inoculado em um grupo constituído de dois a cinco 
camundongos, na dependência da quantidade de tecidos obtida. Os camundongos foram observados diariamente até o 
final do ensaio, oito semanas após a inoculação, ou até que ocorresse o óbito. Foram examinados 217 roedores: quatro 
camundongos (Mus musculus), 20 ratazanas (Rattus norvegicus) e 193 ratos de telhado (Rattus rattus). Das 20 
ratazanas examinadas, em apenas uma houve a visualização de cisto cerebral e taquizoítos nos pulmões de um dos 
camundongos inoculados, com ocorrência de 5% nas ratazanas e de 0,46% dentre todos os roedores examinados.  
Agradecimento Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de SP 
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Código P-301 
OCORRÊNCIA DE NEOSPORA CANINUM EM ROEDORES SINANTRÓPICOS URBANOS (MUS MUSCULUS, 
RATTUS RATTUS E RATTUS NORVEGICUS) CAPTURADOS NA GRANDE SÃO PAULO, SP. RESULTADOS 
PRELIMINARES. 
OCCURRENCE OF NEOSPORA CANINUM IN URBAN RODENTS (MUS MUSCULUS, RATTUS RATTUS AND 
RATTUS NORVEGICUS) CAPTURED IN SÃO PAULO, SP. PRELIMINARY RESULTS. 

VANESSA MURADIAN, RODRIGO MARTINS SOARES E SOLANGE MARIA GENNARI (DEP. DE MED. 
VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL, FMVZ, USP);  

Neospora caninum é um protozoário intracelular obrigatório, pertencente ao filo Apicomplexa, descoberto em 1984 em 
cães da Noruega e reconhecido como nova espécie e gênero em 1988. Desde então a infecção pelo N. caninum tem se 
apresentado como um sério problema entre bovinos e cães, tendo sido isolado de bovinos, ovinos, canídeos, bubalinos, 
caprinos e animais selvagens como veados, rinocerontes, guaxinis, macacos e roedores. A presença de DNA de N. 
caninum em ratos e camundongos naturalmente infectados sugere que esses animais podem ser uma fonte de infecção 
importante para hospedeiros carnívoros. Com o objetivo de determinar a ocorrência de N. caninum em roedores 
sinantrópicos urbanos e seu papel como reservatórios para os cães, 217 roedores foram capturados na Grande São 
Paulo (SP) de abril de 2005 a fevereiro de 2008, sendo quatro camundongos (Mus musculus), 20 ratazanas (Rattus 
norvegicus) e 193 ratos de telhado (Rattus rattus). Tecido cerebral de 122 roedores e tecido cardíaco de 92 roedores 
foram armazenados para identificação do agente pelas técnicas de biologia molecular. Na dependência da quantidade 
de tecido estocada, DNA está sendo extraído de duas a quatro amostras de cada tecido de cada roedor. Até o momento 
amostras de tecido cerebral de 36 roedores (uma amostra de cada roedor) foram examinadas por nested PCR, tendo 
sido encontradas duas amostras positivas (5,5%). Os dois roedores positivos até o momento são da espécie Rattus 
rattus, capturados na zona norte da cidade de São Paulo. Esses resultados indicam que os roedores sinantrópicos 
podem potencialmente ser reservatórios de N. caninum para cães urbanos que se alimentem de seus tecidos.  
Agradecimento Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de SP 
 
Código P-302 
PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-TOXOPLASMA GONDII E ANTI-NEOSPORA CANINUM EM GATOS DAS 
CICADES DE SÃO PAULO E ARAÇATUBA 
PREVALENCE OF ANTIBODIES ANTI-TOXOPLASMA GONDII AND ANTI-NEOSPORA CANINUM IN CATS FROM 
THE CITIES OF SÃO PAULO AND ARAÇATUBA. 

LUCIANA BANDINI, SOLANGE GENNARI E HILDA PENA -- (UNIV. DE SÃO PAULO); KATIA BRESCIANI (UNIV. 
EST. PAULISTA/ ARAÇATUBA) 

Foram testados 80 soros de gatos obtidos em hospitais veterinários dos municípios de São Paulo e de Araçatuba para a 
pesquisa de anticorpos anti-Toxoplasma gondii e anti-Neospora caninum. Para tanto, utilizou-se a técnica da 
imunofluorescência indireta (RIFI) com ponto de corte de 1:50 para Neospora caninum e a técnica de aglutinação 
modificada com ponto de corte de 1:25 para Toxoplasma gondii. Dos 80 soros, 19 (23,75%) foram positivos para T. 
gondii sendo um com título de 25 (5,26%), quatro com título de 50 (21,05%), três com título de 100 (15,79%), três com 
título de 200 (15,79%), quatro com título de 400 (21,05%), um com título de 800 (5,26%), um com título de 1600 (5,26%) 
e dois com título de 3200 (10,53%). Dos 19 felinos positivos dois eram de São Paulo e 17 eram de Araçatuba, indicando 
a ocorrência desse agente nos gatos de ambos os municípios. Em relação ao N. caninum em nenhum dos felinos 
examinados foram detectados anticorpos. 
 
Código P-303 
COMPARAÇÃO DE PROVAS SOROLÓGICAS NA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-TOXOPLASMA GONDII EM 
EQÜINOS NATURALMENTE INFECTADOS 
COMPARISON BETWEEN SEROLOGICAL TESTS IN THE DETECTION OF ANTIBODIES ANTI-T. GONDII IN 
NATURALLY INFECTED HORSES 

LUCILENE GRANUZZIO CAMOSSI E HELIO LANGONI - (FACUL. DE MED. VETERINÁRIA E ZOOTECNIA - 
UNESP - BOTUCATU\SP); ARISTEU VIEIRA DA SILVA (UNIV. PARANAENSE - UMUARAMA\PR) 

A toxoplasmose é uma zoonose de distribuição mundial causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, que infecta uma 
grande variedade de espécies animais e o homem. Apesar dos eqüinos estarem entre as espécies domésticas mais 
resistentes a infecção, eles podem apresentar alguns sintomas caracterizados por hiperirritabilidade, incoordenação 
motora, distúrbios oculares e aborto. Levando-se em consideração a importância da toxoplasmose no contexto de 
saúde animal e saúde pública, o grande número de espécies susceptíveis e o reduzido número de pesquisas que 
mostram a participação da espécie eqüina na epidemiologia da toxoplasmose, objetivou-se o estudo da infecção 
toxoplásmica em 253 amostras de soro de eqüinos no município de Botucatu pela prova de aglutinação direta 
modificada (MAD) e reação de imunofluorescência indireta (RIFI), bem como a comparação entre os resultados obtidos 
pelas duas provas. Para a RIFI, foram reagentes 5,9% dos equinos, e pela MAD 12,6%. Constatou-se diferença 
significativa entre os resultados obtidos com os métodos empregados, quando utilizou-se como ponto de corte o título 
16. Com relação aos títulos de anticorpos obtidos, o maior foi 256 (1 amostra) pela MAD, e os mais freqüentes 16 (19 
amostras)  e 64 (12 amostras).  Pela RIFI, o título mais freqüente foi 16 (14 amostras) e o maior título foi 64 (1 amostra). 
Conclui-se pela importância de novos estudos para padronização de testes diagnósticos, bem como para o 
estabelecimento de título sorológico significativo de toxoplasmose para esta espécie. A  RIFI e MAD apresentam alta 
sensibilidade e especificidade, entretanto há aspectos favoráveis relacionados com a MAD, como simplicidade da 
técnica, custo e pelo fato de não necessitar de equipamentos sofisticados. 
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Código P-304 
AVALIAÇÃO SOROLÓGICA DA CO-INFECÇÃO POR TOXOPLASMA GONDII E LEISHMANIA SPP EM DOIS 
GATOS DOMÉSTICOS DE CAMPO GRANDE-MS 

SEROLOGICAL EVALUATION OF THE CO-INFECTION FOR TOXOPLASMA GONDII AND LEISHMANIA SPP IN 
TWO DOMESTIC CATS FROM CAMPO GRANDE - MS 

AUDREY RENNÓ CAMPOS BRAGA (UNESP/BOTUCATU-SP); ANA PAULA FERREIRA LOPES CORRÊA 
(UNESP/BOTUCATU-SP); LUCILENE GRANUZZIO CAMOSSI (UNESP/BOTUCATU-SP); RODRIGO COSTA DA 
SILVA (UNESP/BOTUCATU-SP); SIMONE BALDINI LUCHEIS (APTA/BAURU-SP); HÉLIO LANGONI 
(UNESP/BOTUCATU-SP) 

Leishmaniasis and toxoplasmosis are two parasite protozoan worldwide zoonosis important to public health. Cat is a 
definitive host to Toxoplasma gondii and a possible reservoir to leishmaniasis. This summary aimed to show, 
serologically, a co-infection case of T.gondii and Leishmania spp in a Brazilian endemic region to canine visceral 
leishmaniasis, Campo Grande, MS. Sera samples of two animals were screened and titred to T.gondii by indirect 
fluorescent antibody test (IFAT) and modified agglutination test (MAT), and to Leishmania spp (IFAT) at the Zoonosis 
Researches Center, FMVZ, UNESP, Campus of Botucatu, SP, Brazil. The animal #1 (female, 3 years old, without 
defined breed) and the animal #2 (female, 2 years old, without defined breed) didn’t present any clinical sign. Both 
animals presented titers 320, with high titer to MAT too (1024), indicating an acute infection for both parasites. Both 
samples reacted to IFAT too (#1 – 64; #2 – 16), a most specific serological test, indicating that these animal were really 
positive, with different titers due the differential sensitivity of the tests. The studied region is actually a serious 
epidemiological problem to canine visceral leishmaniasis, with an important impact to public health by the problem of 
cats being sentinels to man. Thus, more studies are being conducted to explain the probably risk of cats co-infecting with 
toxoplasmosis and leishmaniasis as well as the real risk to human beings in the studied region. 
 
Código P-305 
PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS EM FRANGOS DE CORTE INOCULADOS E DESAFIADOS COM EIMERIA 
TENELLA  

HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF BROILER CHICKS INOCULATED AND CHALLENGED WITH EIMERIA 
TENELLA 

ALEXEY LEON GOMEL BOGADO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA); JOÃO LUIS  GARCIA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA); IVO ALEXANDRE  LEME DA CUNHA (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE LONDRINA); JOSÉ DA SILVA GUIMARÃES JUNIOR (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA) 

Foram avaliados os parâmetros hematológicos em frangos de corte imunizados e desafiados com Eimeria tenella.  
Aves, fêmeas da linhagem Hubbard com um dia de idade, livres de coccídios, foram alojadas em baterias metálicas e 
inoculadas no terceiro dia. O experimento foi constituído por cinco tratamentos com três repetições. Os tratamentos 
realizados no dia 0 foram: T1 (controle não inoculado e não desafiado), T2 (inoculado com 500 oocistos atenuados via 
oral e desafiado), T3 (controle não inoculado e desafiado), T4 (inoculado nos dias 0, 7 e 21 com 50µg de antígenos de 
esporozoítos associados ao adjuvante Quil A) e T5 (inoculado com adjuvante Quil A sem esporozoítos). No dia 31, foi 
realizado o desafio, via oral, com 80000 oocistos esporulados de E. tenella e, uma semana após, foram realizados  
colheita de sangue, escore de lesão e oocistograma, para cálculo da percentagem de proteção. Não houve diferença 
significativa (p>0,05) entre os tratamentos e o controle negativo para hematócrito, hemoglobina, número de hemácias, 
leucócitos, linfócitos, heterófilos, eosinófilos e os índices hematimétricos de Wintrobe (hemoglobina corpuscular média, 
concentração de hemoglobina corpuscular média e volume corpuscular médio). Apenas o número de monócitos do T4 
(1200±1100) diferiu dos demais tratamentos, (p<0,05 pelo teste t-student), apresentando uma monocitose, que pode ser 
decorrente da exposição prévia a um grande número de antígenos obtido do fracionamento dos esporozoítos, enquanto 
o controle T1 não apresentou essas células. Houve diferença para escore de lesão (p<0,05) entre T3 e T5 em relação 
aos demais tratamentos, apresentando os maiores valores 3,75±0,45 e 3,33±0,89, respectivamente e o controle T1 não 
apresentou lesão cecal. Os tratamentos T1 e T2 diminuíram a produção de oocistos, diferenciando-se dos demais 
(p<0,05) e sua percentagem de proteção foi de 99,6% e 99,9%, respectivamente, enquanto os tratamentos T3, T4 e T5 
não foram satisfatórios (0%, 11,2% e –10,9%). Nas condições em que foi realizado o estudo, pode-se concluir que os 
efeitos da vacinação e desafio, avaliados por parâmetros parasitológicos, não causaram prejuízos aos parâmetros 
hematológicos das aves. Agradecimento Projeto financiado pela CNPq e Fundação Araucária. 
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Código P-306 
FREQÜENCIA DE CRYPTOSPORIDIUM SPP. (APICOMPLEXA: CRYPTOSPORIDIIDAE) EM SUÍNOS (SUS 
SCROFADOMESTICUS) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
FREQUENCY OF CRYPTOSPORIDIUM SPP. (APICOMPLEXA: CRYPTOSPORIDIIDAE) IN SWINES (SUS SCROFA 
DOMESTICUS) IN THE STATE OF RIO DE JANEIRO  

VAGNER RICARDO DA SILVA FIUZA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 
RIBEIRO); RACHEL INGRID JULIBONI COSENDEY (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 
DARCY RIBEIRO); FABÍOLA FARIA PIMENTEL (UENFUNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 
DARCY RIBEIRO); FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 
FLUMINENSE DARCY RIBEIRO) 

A criptosporidiose suína é relatada com prevalência variando de 1,4% a 100% ao redor do mundo. No Brasil, entretanto, 
estes dados ainda são muito escassos. O presente trabalho teve como objetivo diagnosticar a doença em suínos de 
propriedades localizadas no Norte e Noroeste Fluminense através de duas técnicas de microscopia, com finalidade de 
observar a freqüencia da parasitose nestas regiões. Foram coletadas 103 amostras de fezes de 10 granjas de suínos, e 
utilizadas duas técnicas de diagnóstico: Ziehl-Neelsen com modificações (ZN-M), e concentração dos oocistos através 
de centrífugo-flutuação (CF) em solução saturada de sacarose. Para verificar a associação entre as variáveis foi 
utilizado o teste estatístico do Chi-quadrado. Foi observado 31,1% e 62,1% de freqüencia por ZN-M e CF 
respectivamente, que diferiram estatisticamente, provavelmente devido a uma maior concentração de oocistos quando 
as fezes são processadas por técnica de CF quando comparadas com técnicas de concentração por sedimentação, que 
é utilizada em ZN-M. Independentemente da técnica utilizada, os resultados da presente pesquisa diferem dos descritos 
em outros trabalhos, onde foram identificados oocistos de Cryptosporidium spp. em apenas 1,7% animais em MG e 
7,6% em SP. Em outra pesquisa realizada em SP, de 174 leitões diarréicos, apenas 1,2% foi positivo para 
criptosporidiose. A baixa freqüencia relatada por estes autores pode ter sido decorrência de sub-diagnóstico, pois em 
nenhuma destas pesquisas foram realizadas técnicas de diagnóstico específicas para Cryptosporidium, e sim técnicas 
com finalidade de descobrir quais eram os principais parasitas presentes nestas criações. Dessa forma, foi observado 
que a criptosporidiose suína é endêmica nas Regiões Norte e Noroeste Fluminense, representando, portanto, um 
potencial risco para seres humanos e animais que estão em contato com as fezes destes suínos.  
Agradecimento CAPES; UENF 
 
 
Código P-307 
PLEOMORFISMO DE OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM SPP. DIAGNOSTICADOS PELA TÉCNICA DE ZIEHL-
NEELSEN MODIFICADA 

PLEOMORFISM OF CRYPTOSPORIDIUM SPP. OOCYSTS DIAGNOSED BY MODIFIED ZIEHL-NEELSEN 
TECHNIQUE 

VAGNER RICARDO DA SILVA FIUZA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 
RIBEIRO); RACHEL INGRID JULIBONI COSENDEY (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 
DARCY RIBEIRO); FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 
FLUMINENSE DARCY RIBEIRO) 

Este trabalho teve como objetivo realizar a análise morfométrica e morfológica de oocistos de Cryptosporidium spp. 
obtidos de fezes de suínos, localizados em propriedades do Norte e Noroeste do Fluminense, através das técnicas de 
Ziehl-Neelsen com modificações (ZN-M), que é uma técnica colorimétrica e a técnica de centrífugo-flutuação (CF) em 
solução saturada de sacarose seguida de microscopia de contraste de fase, para se verificar qual destas técnicas 
apresenta resultados mais condizentes com o tamanho e forma reais dos oocistos. Foram coletadas 103 amostras de 
fezes de 10 granjas, onde foram mensurados o diâmetro maior (DM) e o diâmetro menor (dm) dos oocistos 
observadospelas duas técnicas. O índice morfométrico (IM) foi obtido após divisão do DM sobre o dm. Para verificar a 
associação entre as mensurações, foi utilizado o teste de correlação e o teste t de Student, com intervalo de confiança 
de 95%. Pela Técnica de ZN-M foi observado 3,70±0,48 µm para o DM, 3,51±0,46 µm para o diâmetro menor dm e 
1,06±0,04 de IM, com correlação positiva, r = 0,9547. Pelo CF, observou-se 5,36±0,81 µm para o DM, 4,72±0,75 µm 
para o dm com IM de 1,14±0,11, com correlação positiva, r = 0,8151. A morfometria entre estas duas técnicas foi 
considerada estatisticamente diferente e os resultados obtidos por CF são semelhantes às mensurações de oocistos de 
espécies já relatadas por outros pesquisadores em suínos, tais como o C. suis (5,1 µm de DM e 4,6 µm de dm) e o C. 
parvum (5,0 µm de DM e 4,5 µm de dm). Quando diagnosticados por ZN-M, os oocistos de Cryptosporidium spp. 
Sofreram alteração no tamanho, porém não na forma, provavelmente devido à fixação por formol a 10%. Portanto, a 
morfologia e a morfometria observadas neste estudo sugerem a ocorrência de mais de uma espécie de Cryptosporidium 
nestas criações, hipótese que precisa ser confirmada por biologia molecular. 
Agradecimento CAPES; UENF 
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Código P-309  
DETECÇÃO DE IMUNOGLOBULINAS G E M ANTI-NEOSPORA CANINUM EM FETOS BOVINOS 

DETECTION OF ANTI-NEOSPORA CANINUM  IMMUNOGLOBULIN G AND M IN BOVINE FETUSES 

GUSTAVO C. CADORE, FERNANDA S. F. VOGEL, LUIS ANTONIO SANGIONI, SANDRA ARENHART, HILDA F. J. 
PENNA, SOLANGE M. GENNARI 

O objetivo deste estudo foi determinar a ocorrência de anticorpos anti-Neospora caninum em 260 amostras de soro 
coletadas de fetos bovinos de julho de 2007 a março de 2008, em abatedouro do município de Santa Maria, Rio Grande 
do Sul, Brasil. Para a detecção de anticorpos anti-N. caninum, utilizou-se a técnica de imunofluorescência indireta e a 
presença de imunoglobulinas G e M foi analisada com ponto de corte de 1:25. Das 260 amostras testadas, 15% 
(39/260) foram positivas para presença de anticorpos anti-N. caninum. Destas, em 38 foi detectada a presença de IgG 
anti-N. caninum (97,4%) e em seis de IgM (10,3%). Em cinco amostras (12,8%) detectaram-se ambos,  IgG e IgM.  Os 
resultados reafirmam a habilidade do N. caninum em determinar infecção fetal. A pesquisa de IgM foi de limitada 
importância na detecção da infecção via transplacentária em soros fetal. 
Palavras – Chave: Neospora caninum, Imunofluorescência indireta, fetos bovinos, Imunoglobulinas G e M (IgG e IgM). 
 
Código P-310 
RESULTADOS HEMATOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS DE UM POTRO INFECTADO COM BABESIA EQUI 
 
RESULTS HEMATOLOGY AND BIOCHEMISTRY THE A YOUNG HORSE INFECT WITH BABESIA EQUI 

FRANCINE CHIMELO PAIM (UFSM); PATRÍCIA WOLKMER (UFSM); DEVANIR LOURDES BATISTA VARGAS 
(UFSM); CÁSSIA BAGOLIN SILVA (UFSM); CANDICE SCHMIDT (UFSM); TAGOR EDUARDO ANDREOLLA 
DORNELES (UFSM); PAULA MARTINS (UFSM); SONIA TEREZINHA DOS ANJOS LOPES (UFSM) 

A babesiose é uma hemoparasitose que pode ser transmitida por carrapatos ou iatrogenicamente. Este trabalho tem 
objetivo descrever os resultados hematológicos e bioquímicos de um potro infectado com Babesia equi. Foi atendido no 
Hospital Veterinário Universitário, da Universidade Federal de Santa Maria, um potro, recém nascido, da raça crioula. O 
animal encontrava-se fraco e em decúbito lateral. Não mamou o colostro nas primeiras 24hrs e recebeu transfusão de 
plasma de dois eqüinos. Foram realizados hemogramas no 5º, 8º, 12º e 14° dias de vida e, exames bioquímicos e 
urinálise no 12° dia. O diagnóstico foi feito pela presença de inclusões no interior das hemácias, em forma da cruz de 
malta, no esfregaço sangüíneo. No eritrograma os valores foram de 8,18; 8,63; 7; 3,6 eritrócitos/µL, 33, 35,35 e 15% 
hematócrito, 11; 11,6; 12; 5 g/dL hemoglobina, 8,8; 8,1; 7,2; 6,8 g/dL proteínas totais respectivamente. O fibrinogênio 
oscilou entre 400, 100, 200 e 800mg/d.. No leucograma houve uma leucopenia, inicialmente, acompanhada de 
linfopenia. Porém no último exame os leucócitos totais estavam dentro da normalidade, mas com considerável 
linfocitose. Na urinálise foi detectado presença de impregnação de bilirrubina e hemoglobinúria. Os valores encontrados 
para bioquímica sérica foram: albumina 2,28g/dL; AST 400UI/L; proteína total 3,2g/dL; creatinina de 0,3mg/dL; GGT de 
22UI/L; uréia de 49mg/dL e globulinas de 0,92g/dL.Estes resultados permitem concluir que na babesiose, ocorre anemia 
e hemoglobinúria devido à hemólise, linfocitose, elevação do fibrinogênio e enzimas hepáticas.  
 
Código P-311 
SOROPREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI - NEOSPORA CANINUM E ANTI - TOXOPLASMA GONDII EM 
CANÍDEOS SELVAGENS CATIVOS 

SEROPREVALENCE OF ANTIBODIES ANTI-NEOSPORA CANINUM AND ANTI-TOXOPLASMA GONDII IN 
CAPTIVE WILD CANIDS 

BIANCA CHAIM MATTOS (UFPR); ROSÂNGELA LOCATELLI DITTRICH (UFPR); LIA LENATI FORDIANI PATRÍCIO 
(UFPR); NICOLLE FRIDLUND PLUGGE (UFPR); ROSÁRIA RICHARTZ (CENTRO DIAGNÓSTICO MARCOS 
ENRIETTI); ROGÉRIO RIBAS LANGE (UFPR) 

A neosporose é considerada uma das principais causas de aborto em bovinos leiteiros no mundo. A prevalência de 
Neospora caninum em espécies selvagens vem sendo estudada em diversos países, assim como o ciclo selvagem 
desta doença, desde a descoberta do coiote (Canis latrans), espécie de canídeo selvagem norte-americana, como 
hospedeiro definitivo deste parasito. No presente estudo, com o objetivo de determinar a soroprevalência de anticorpos 
anti-N. caninum e anti-Toxoplasma gondii em espécies de canídeos nativas do Brasil, foram testadas amostras de soro 
de 25 cachorros-do-mato (Cerdocyon thous), cinco graxains-do-campo (Lycalopex gymnocercus), seis cachorros-
vinagre (Speothos venaticus) e 14 lobos-guará (Chrysocyon brachyurus). Os animais eram residentes de zoológicos ou 
criadouros dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e do Distrito Federal. A soroprevalência total obtida 
para N. caninum foi de 36% (18/50) e para T. gondii foi de 40% (20/50). Trata-se do primeiro relato de soropositividade 
para N. caninum em animais da espécie Speothos venaticus, na qual a prevalência encontrada foi de 33,3% (2/6). Este 
estudo demonstrou a presença destes protozoários em espécies de canídeos selvagens cativas, alertando sobre as 
possíveis fontes de contaminação em cativeiro.  Palavras – Chave: neosporose, toxoplasmose, canídeos, cachorro-
vinagre 
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Código P-312 
MOLECULAR CHARACTERIZATION OF CYTAUXZOON FELIS IN  ASYMPTOMATIC BRAZILIAN WILD CAPTIVE 
FELIDS 

MOLECULAR CHARACTERIZATION OF CYTAUXZOON FELIS IN  ASYMPTOMATIC BRAZILIAN WILD CAPTIVE 
FELIDS 

MARCOS ROGÉRIO ANDRÉ (FCAV - UNESP JABOTICABAL); CRISTINA HARUMI ADANIA (ASSOCIAÇÃO 
MATA CILIAR DE JUNDIAÍ); SILMARA MARQUES ALLEGRETTI (UNICAMP - CAMPINAS); PAULO ANSELMO 
NUNES FELIPPE (UNICAMP - CAMPINAS); KETTY FABIANA SILVA (FCAV - UNESP JABOTICABAL); ANDREA 
CRISTINA HIGA NAKAGHI (FCAV - UNESP JABOTICABAL); MÁRCIA MARIZA GOMES JUSI (FCAV - UNESP 
JABOTICABAL); ROSANGELA ZACARIAS MACHADO (FCAV - UNESP JABOTICABAL) 

Cytauxzoon felis, a piroplasm agent belonging to the Theileriidae family, has a cycle in the vertebrate host that includes 
an intra-erythrocytic phase and a tissue phase consisting of large schizonts that develop in macrophages and 
monocytes. The present work aimed to characterize molecularly the presence of C. felis DNA in 72 Brazilian wild felids 
maintained in captivity in some Instituitions (Associação Mata Ciliar, Jundiaí) and zoos (Brasília, Ribeirão Preto, 
Pedreira, Campinas). Blood samples were collected from Puma concolor (cougar), Leopardus pardalis (ocelot), Puma 
yagouaroundi (jaguarundi), Leopardus wiedii (margay), Leopardus tigrinus (little spotted cat), Oncifelis colocolo (pampas 
cat) and Panthera onca (jaguar). After 18S rRNA PCR and sequencing, consensus sequences were obtained through 
the analysis of the sense and antisense sequences using the CAP3 program. The CLUSTAL W and MEGA programs 
were used for alignment and phylogenetic analysis (with distance Neighbor-Joining method, Kimura-2-parameter model 
and bootstrap test with 1000 replications), respectively. Nine samples were positive: 6 ocelots, 2 pumas and 1 jaguar. 
The constructed tree showed two sister groups. The C. felis isolates from Brazilian wild felids clustered together with 
organisms obtained from domestic cats, wild felids and ticks from USA and Cytauxzoon sp. from a Brazilian little spotted 
cat. The second cluster contained organisms from domestic cats and lynx from Spain and C. manul from Pallas cat 
(Mongolia). The Cytauxzoon sp. DNA obtained showed 99% identity percentage with Cytauxzoon sp. from a Brazilian 
Leopardus tigrinus (DQ382277) and 98% identity percentage with C. felis from North-American cats (AF399930). To the 
author´s knowledge, this is the first molecular characterization of Cytauxzoon sp. in Brazilian wild felids. In Brazil, wild 
felids may be natural reservoirs for C. felis. Future studies should focus on analysis of different genes for a better 
discrimination of these Brazilian isolates. 
Agradecimento FAPESP, IBAMA, ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR DE JUNDIAÍ 
 
 
Código P-313 
PREVALÊNCIA DE HEMOPARASITOS EM CÃES E GATOS NO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA/RS 
 
PREVALENCE OF HEMOPARASITES IN DOGS AND CATS IN THE CITY OF FARROUPILHA/RS 

RODRIGO ARIOLI DOS REIS (UFRGS); MARIANA CAETANO TEIXEIRA (UFRGS); CRISTIANE FONSECA 
MANGONI (AUTÔNOMA) 

As doenças provocadas por hemoparasitos nos animais domésticos assumem grande importância principalmente na 
clínica de pequenos animais. Organismos como Babesia spp., Ehrlichia spp. e Mycoplasma haemofelis, transmitidos por 
carrapatos e pulgas respectivamente, podem ocasionar doenças graves e muitas vezes levar ao óbito. O objetivo deste 
trabalho foi verificar a prevalência de hemoparasitoses em amostras de sangue de caninos e felinos atendidos em uma 
clinica veterinária no município de Farroupilha, Rio Grande do Sul, Brasil. As amostras foram recebidas e processadas 
entre janeiro de 2006 a janeiro de 2008. O sangue foi coletado dos animais que apresentavam suspeita clínica de 
doenças relacionadas a hemoparasitos. As amostras de sangue foram coletadas da veia cefálica ou de vasos 
auriculares dos cães e gatos, onde posteriormente foi confeccionada uma lâmina por animal. Após a realização do 
esfregaço sanguíneo, as amostras foram coradas pelo método Panótico rápido e observadas em microscópio óptico.  
Foram analisadas 133 amostras de sangue, sendo que 98 eram de caninos e 35 de felinos. Das amostras de cães, 57 
(58,16%) apresentaram hemácias parasitadas por Babesia sp., uma (1,02%) amostra foi positiva para Ehrlichia sp. Das 
amostras de gatos, 17 (48,57%) apresentaram hemácias parasitadas por Mycoplasma haemofelis. Os resultados 
demonstraram uma grande prevalência de hemoparasitos nos animais domésticos no município de Farroupilha/RS, 
sendo Babesia spp. em cães e Mycoplasma haemofelis em gatos representando valores significativos para o município. 
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Código P-314 
DETECÇÃO DE ANTICORPOS PARA TOXOPLASMA GONDII EM CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO DE PORTO 
ALEGRE-RS, BRASIL (DADOS PARCIAIS) 

DETECTION OF ANTIBODIES TO TOXOPLASMA GONDII DOGS AND CATS IN THE CITY OF PORTO ALEGRE-RS, 
BRAZIL (PARTIAL DATA) 

MARIANA CAETANO TEIXEIRA (UFRGS); CRISTINA GERMANI FIALHO (UFRGS); SANDRA MÁRCIA TIETZ 
MARQUES (UFRGS); FLÁVIO ANTÔNIO PACHECO DE ARAUJO (UFRGS) 

Toxoplasma gondii é um protozoário que tem como hospedeiros intermediários várias espécies animais, incluindo os 
cães, gatos e o homem, que fazem o ciclo extra-intestinal, com formação de cistos com bradizoítos nos órgãos e 
músculos. Esse parasito nos humanos é importante pois pode causar aborto em mulheres que adquirem a primo-
infecção durante a gestação, nascimento de crianças com alterações neurológicas e/ou oftálmicas quando expostas 
durante a vida intra-uterina, e a ocorrência de encefalite em indivíduos imunodeprimidos. Gatos são também 
hospedeiros definitivos, pois no seu intestino ocorre a reprodução sexuada do parasito (ciclo enteroepitelial), eliminando 
oocistos no ambiente. Apesar da elevada soroprevalência em gatos a enfermidade clínica é rara, apresentando sinais 
apenas quando fazem o ciclo extra-intestinal. Sinais clínicos relatados em cães e gatos envolvem alterações 
respiratórias, gastrintestinais, oftálmicas, neurológicas e musculares. O objetivo do trabalho foi detectar anticorpos para 
Toxoplasma gondii em cães e gatos do município de Porto Alegre, pela técnica de Hemaglutinação Indireta.  Foram 
analisados 42 soros de gatos, sendo que 47,61% (20/42) foram positivos. Destes positivos, todos estão em abrigos para 
gatos de rua. Dos 82 soros de cães analisados, 18,29% (15/82) foram positivos, sendo 73,33% (11/15), de rua. Os cães 
da região estudada apresentam uma prevalência inferior ao que a maioria dos autores tem encontrado com esta 
técnica, porém a prevalência dos gatos esta dentro da média esperada, reforçando a importância epidemiológica desta 
espécie na disseminação de oocistos no ambiente.  
 
 
Código P-315 
EVIDÊNCIA SOROLÓGICA DE EXPOSIÇÃO A TOXOPLASMA GONDII, NEOSPORA CANINUM, EHRLICHIA CANIS 
E BABESIA CANIS EM FELÍDEOS SELVAGENS BRASILEIROS MANTIDOS EM CATIVEIRO 
 
SEROLOGICAL EVIDENCE OF EXPOSURE TO TOXOPLASMA GONDII, NEOSPORA CANINUM, EHRLICHIA 
CANIS AND BABESIA CANIS IN BRAZILIAN WILD CAPTIVE FELIDS 

KETTY FABIANA SILVA (FCAV-UNESP JABOTICABAL); MARCOS ROGÉRIO ANDRÉ (FCAV-UNESP 
JABOTICABAL); CRISTINA HARUMI ADANIA (ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR DE JUNDIAÍ); SILMARA MARQUES 
ALLEGRETTI (UNICAMP - CAMPINAS); PAULO ANSELMO NUNES FELLIPPE (UNICAMP - CAMPINAS); ANA 
BEATRIZ VIEIRA SACCHI (FCAV-UNESP JABOTICABAL); ROSANGELA ZACARIAS MACHADO (FCAV-UNESP 
JABOTICABAL) 

Poucos estudos vêm sendo conduzidos no que diz respeito à exposição de felídeos selvagens brasileiros a protozoários 
parasitas comumente encontrados em animais domésticos. Com o propósito de verificar se felídeos selvagens 
brasileiros em cativeiro são expostos aos agentes da toxoplasmose, neosporose, erliquiose e babesiose caninas, o 
presente estudo objetivou detectar anticorpos anti-Toxoplasma gondii, anti-Neospora caninum, anti-Ehrlichia canis e 
anti-Babesia canis em amostras de soro de 72 felídeos selvagens mantidos em cativeiro, pela Reação de 
Imunofluorescência Indireta. As espécies de felídeos amostradas foram: Puma concolor (suçuarana), Leopardus 
pardalis (jaguatirica), Puma yagouaroundi (gato-mourisco), Leopardus wiedii (gato-maracajá), Leopardus tigrinus (gato-
do-mato-pequeno), Oncifelis colocolo (gato-palheiro) e Panthera onca (onça-pintada), mantidas em cativeiro nos 
Zoológicos de Campinas, Pedreira, Brasília, Ribeirão Preto, Brasília e na Associação Mata Ciliar de Jundiaí. Das 72 
amostras de soro de felídeos neotropicais coletadas, 49 (68,1%), 56 (77,8%), 18 (25%) e 53 (73,6%) mostraram-se 
sororeagentes frente aos antígenos de T. gondii, N. caninum, E. canis e B. canis, respectivamente. Os títulos de 
anticorpos variaram de 1:40 (ponto de corte) a 1:10240 para T. gondii, de 1:25 a 1:200 para N. caninum, de 1:20 a 
1:2560 para E. canis e de 1:40 a 1:1280 para B. canis. Trinta e sete felídeos (51,38%) mostraram-se soropositivos para 
ambos os antígenos de T. gondii e N. caninum e 17 (23,61%) para ambos os antígenos de B. canis e E. canis. Quatorze 
animais mostraram-se seropositivos para todos os agentes e quatro felídeos para nenhum deles. Os resultados 
apresentados indicam que felídeos selvagens brasileiros em cativeiro são expostos aos parasitas em questão, sendo 
que a exposição a N. caninum, T. gondii e B. canis mostrou-se estatisticamente semelhante entre si, porém maior que 
aquela para E. canis (p<0,05). Ainda, este é o primeiro relato da soropositividade de felídeos selvagens brasileiros a N. 
caninum, E. canis e B. canis. Agradecimento FAPESP, CNPq, IBAMA, ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR 
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Código P-316 
AÇÕES DE VIGILÂNCIA CONTINUADA. PAPEL DO CÃO COMO ANIMAL SENTINELA PARA A TOXOPLASMOSE 

CONTINUED VIGILANCE ACTIONS. DOGS ROLE AS SENTINEL ANIMAL TO TOXOPLASMOSIS 

LEILA ULLMANN (RESIDENTE DA ÁREA DE ZOONOSES E SAÚDE PÚBLICA – FMVZ-UNESP-BOTUCATU/SP); 
FELIPE DE FREITAS GUIMARÃES (RESIDENTE DA ÁREA DE ZOONOSES E SAÚDE PÚBLICA – FMVZ-UNESP-
BOTUCATU/SP); FELIPE FORNAZARI (RESIDENTE DA ÁREA DE ZOONOSES E SAÚDE PÚBLICA – FMVZ-
UNESP-BOTUCATU/SP); ROZEANI OLÍMPIO TOMÉ (RESIDENTE DA ÁREA DE ZOONOSES E SAÚDE PÚBLICA – 
FMVZ-UNESP-BOTUCATU/SP); LUCILENE GRANUZZIO CAMOSSI (PÓS-GRADUANDA DA ÁREA DE SAÚDE 
ANIMAL, SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR – FMVZ-UNESP-BOTUCATU/SP); 
HAROLDO GRECA JUNIOR (PÓS-GRADUANDO DA ÁREA DE SAÚDE ANIMAL, SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA 
E SEGURANÇA ALIMENTAR – FMVZ-UNESP-BOTUCATU/SP); RODRIGO COSTA DA SILVA (PÓS-GRADUANDO 
DA ÁREA DE SAÚDE ANIMAL, SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR – FMVZ-UNESP-
BOTUCATU/SP); BENEDITO MENOZZI (TÉCNICO DE LABORATÓRIO DO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE 
ZOONOSES – FMVZ-UNESP-BOTUCATU/SP); HELIO LANGONI (PROFESSOR TITULAR, COORDENADOR DO 
NÚCLEO DE PESQUISAS EM ZOONOSES – PESQUISADOR 1B-CNPQ. FMVZ-UNESP-BOTUCATU/SP) 

A toxoplasmose é uma zoonose mundialmente distribuída causada pelo Toxoplasma gondii, tendo como hospedeiros 
definitivos os felinos domésticos e silvestres, infectando o homem e outros animais homeotérmicos. Os cães são 
considerados um risco potencial para a transmissão do agente, pois podem mecanicamente transmitir oocistos ao 
homem. No presente estudo foi realizada uma avaliação retrospectiva da infecção toxoplásmica em amostras de soro 
de cães encaminhadas ao Serviço de Diagnóstico de Zoonoses – FMVZ-UNESP-Botucatu/SP, no período de 1998 a 
2007. Durante este período foram analisadas 1097 amostras de soro pela reação de imunofluorescência indireta (RIFI), 
resultando em 299 (27,25%) de positividade. O título mais frequentemente encontrado foi 16 (42,80%), seguido de 64 
(36,79%). Os resultados indicam que há dispersão do T.gondii no ambiente, demonstrando o papel do cão como animal 
sentinela para a toxoplasmose, para o monitoramento das ações de saúde pública para o controle desta zoonose. 
Palavras – Chave: Toxoplasma gondii, sorologia, RIFI, cães. 
 
 
Código P-317 
PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-NEOSPORA CANINUM EM OVINOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL 

PREVALENCE OF ANTI-NEOSPORA CANINUM ANTIBODIES IN SHEEP FROM THE SOUTH OF RIO GRANDE DO 
SUL STATE, BRAZIL 

FELIPE PAPPEN (UFPEL); NILTON AZEVEDO DA CUNHA FILHO (UFPEL); ANDRÉIA LUCAS (UFPEL); 
EDUARDO RICKES (UFPEL); NARA AMÉLIA FARIAS (UFPEL); SOLANGE MARIA GENNARI (USP) 

Neospora caninum é um protozoário cujo principal hospedeiro definitivo é o cão, tendo várias espécies com hospedeiros 
intermediários, nos quais pode causar abortos. No Rio Grande do Sul a ovinocultura é bastante explorada, utilizando 
cães no manejo, o que favorece o convívio entre hospedeiros definitivos e intermediários do protozoário. Amostras de 
soro sanguíneo de 1840 ovinos do sul do Rio Grande do Sul, provenientes de 95 propriedades de criação, foram 
testadas para determinar a prevalência de anticorpos IgG anti-Neospora caninum pela Reação de Imunofluorescência 
Indireta (RIFI > 1:50). Um questionário epidemiológico foi aplicado em cada propriedade para avaliação de possíveis 
fatores de risco associados à soropositividade dos ovinos. As amostras foram divididas em quatro grupos, de acordo 
com a idade dos animais experimentais: um ano, dois anos, três anos e quatro anos ou mais. A soroprevalência para N. 
caninum foi 2,9% (2,0% < IC < 4,4%) nos ovinos, enquanto 47,4% (37,4% < IC < 57,6%) das propriedades 
apresentaram pelo menos um ovino soropositivo. Não foi observada associação significativa da soroprevalência com 
sexo, faixa etária ou nenhum dos outros possíveis fatores de risco avaliados na análise multivariada (regressão 
logística). Entretanto, na análise univariada, duas variáveis se mostraram com maior intensidade de associação com a 
soroprevalência: contato com cães errantes (p=0,13) e histórico de aborto em outras espécies (p=0,20). Os resultados 
indicam que N. caninum está presente nos rebanhos ovinos da região sul do Rio Grande do Sul, porém infectando um 
baixo percentual de animais.    Agradecimento CAPES 
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Código P-318 
NEOSPORA CANINUM EM BOVINOS DA BACIA LEITEIRA DA REGIÃO DE PELOTAS, RS: SOROPREVALÊNCIA 
E ASSOCIAÇÃO COM FATORES DE RISCO 

NEOSPORA CANINUM IN BOVINES FROM MILK BASIN REGION OF PELOTAS COUNTY, RS: SERUM 
PREVALENCE AND RISK FACTORS ASSOCIATION 

ANDRÉIA  LUCAS (UFPEL); FELIPE  PAPPEN (UFPEL); NILTON AZEVEDO DA CUNHA FILHO (UFPEL); CÍNTIA 
AGUIAR (UFPEL); NARA AMÉLIA FARIAS (UFPEL); SOLANGE MARIA GENNARI (USP) 

Neospora caninum é um protozoário de importância médico-veterinária, por causar problemas reprodutivos sobretudo 
em bovinos. Os bovinos de leite geralmente são os mais atingidos, devido  ao convívio mais próximo que têm com o 
hospedeiro definitivo do agente, o cão. Para verificar a prevalência de anticorpos para Neospora caninum e os fatores 
de risco associados em bovinos da bacia leiteira da região de Pelotas, Rio Grande do Sul, foram coletadas 1046 
amostras de soro sanguíneo de fêmeas com mais de seis meses de idade, provenientes de 92 propriedades, e aplicado 
um questionário epidemiológico. As amostras foram avaliadas pela reação de imunofluorescência indireta (RIFI &#8805; 
100). As associações estatísticas entre o “status” sorológico do rebanho e as possíveis variáveis ligadas ao ambiente e 
manejo, foram avaliadas por regressão logística (Statistx 8.0). Também foi verificada a soroprevalência para Neospora 
caninum entre os cães (RIFI &#8805; 50) de 67 dessas propriedades, e em 26,8% (18/67) delas existia pelo menos um 
cão soropositivo para N. caninum. A prevalência entre os bovinos foi de 12,04%, sendo que em 47,6% (43/92) das 
propriedades analisadas havia pelo menos um bovino soropositivo. A porcentagem de fêmeas soropositivas, por 
propriedade, variou de 2,6 a 100%. Entre as variáveis analisadas , apenas o acesso de outros animais domésticos à 
comida dos bovinos (OR: 13,34; IC 95%: 1,60-111,57, P=0,0168) e produção leiteira de até 5000 l/mês (OR: 2,77; IC 
95%: 1,07-7,18, P= 0,0362) apresentaram associação estatística com a soropositividade dos bovinos para N. canium. 
Embora tenham sido detectados bovinos e cães soropositivos, não foi observada associação estatisticamente 
significativa entre a soropositividade de ambas as espécies nos rebanhos estudados. 
 
Código P-319 
SENSIBILIDADE DO BIOENSAIO E DA NESTED-PCR NO ISOLAMENTO E DETECÇÃO DE OOCISTOS DE 
TOXOPLASMA GONDII DE TECIDOS DE MOLUSCOS BIVALVES CONTAMINADOS EXPERIMENTALMENTE 

SENSITIVITY OF THE BIOASSAY AND NESTED-PCR TO ISOLATE AND DETECT TOXOPLASMA GONDII 
OOCYSTS FROM EXPERIMENTALLY-CONTAMINATED MOLLUSCS TISSUES  

PATRÍCIA ESMERINI (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO); SOLANGE GENNARI (UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO); HILDA PENA (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) 

Moluscos bivalves podem albergar organismos patogênicos do ambiente devido a sua capacidade de filtrar grandes 
volumes de água e concentrar partículas. Oocistos de Toxoplasma gondii podem esporular na água do mar, mantendo-
se viáveis por vários meses. Os objetivos deste trabalho foram investigar a sensibilidade do bioensaio em camundongos 
e da nested-PCR em, respectivamente, isolar e detectar oocistos de T. gondii de tecidos de ostras e mariscos 
contaminados experimentalmente. Mariscos e ostras frescos foram adquiridos do Mercado de Peixe de Santos. 
Diferentes diluições de oocistos da amostra ME-49, incluindo 0,5x10.000, 10³, 10² e 10¹ foram utilizados para 
contaminar, em duplicata, grupos de 15 mariscos, grupos de 10 ostras e grupos de cinco ostras (sem duplicata). Os 
homogenados dos tecidos dos moluscos foram filtrados e lavados com tampão Tris-EDTA (pH 8,0).  Parte do sedimento 
foi inoculada oralmente em grupos de cinco camundongos (1,0ml/animal), e outra parte foi distribuída em três a cinco 
alíquotas para extração de DNA. Em todos os grupos, foram testados os métodos de fenol-clorofórmio (FC) e 
isotiocianato de guanidina (GT) na extração de DNA. A detecção do parasita foi feita pela amplificação de fragmento do 
gene B1 (100 pb) pela nested-PCR.  O T. gondii foi isolado até a diluição de 10² em um grupo de mariscos e no grupo 
com cinco ostras. O isolamento foi confirmado pela presença de taquizoítos ou cistos do parasita no pulmão ou cérebro, 
respectivamente, dos camundongos inoculados. Usando o FC, os oocistos foram detectados até a diluição de 10¹ nos 
dois grupos de mariscos, e não houve detecção usando o GT. Quanto às ostras, o T. gondii foi detectado apenas no 
grupo de cinco ostras na diluição de 0,5x10.000 quando o FC foi utilizado, e quando o GT foi utilizado, a detecção pôde 
ser feita até 10². O método de FC foi mais eficaz para extração de DNA dos mariscos e o método de GT para extração 
de DNA das ostras. Agradecimento FAPESP 
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Código P-320 
PARASITISMO POR GIARDIA SP. E CRYPTOSPORIDIUM SP. EM COENDOU VILLOSUS. 
 
PARASITISM BY GIARDIA SP. AND CRYPTOSPORIDIUM SP. IN COENDOU VILLOSUS 

CAMILA BELMONTE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA); JOÃO FÁBIO SOARES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL); MARCOS  KIPPER (UNIVERSIADADE FEDERAL DE SANTA MARIA); EDSON LUIS SALOMÃO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA); SILVIA  GONZALEZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
MARIA) 

O objetivo deste trabalho foi verificar o possível parasitismo por Giardia sp. e Cryptosporidium sp. em amostras de fezes 
de Coendou villosus vulgarmente chamado de ouriço-cachoeiro, este roedor arborícola é encontrado em florestas 
tropicais na Venezuela, nas Guianas, no Brasil e na Bolívia. Neste trabalho, foram analisadas fezes de dois ouriços-
cacheiros (Coendou villosus), sendo um filhote e o outro adulto, oriundos do município de Cachoeira do Sul e Porto 
Alegre, respectivamente. Os animais encontravam-se em vida livre, antes de serem conduzidos ao centro de tratamento 
médico devido a atropelamento e escoriações, as amostras fecais foram analisadas pelo método de centrífugo-flutuação 
com sulfato de zinco e apresentaram elevada infecção por cistos de Giardia sp. e por oocistos de Cryptosporidium sp., 
embora os animais não apresentassem sinal clínico decorrente disso. Com base nos resultados apresentados, conclui-
se que os gêneros Giardia e Cryptosporidium parasitam o trato gastrintestinal de roedores da espécie C. villosus. 
 
Código P-321 
SINAIS CLÍNICOS E ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS DE COELHOS INFECTADOS EXPERIMENTALMENTE POR 
TRYPANOSOMA EVANSI 
 
CLINICAL SIGNS AND PATHOLOGICAL ALTERATIONS OF NATURALLY INFECTED RABBITS BY 
TRYPANOSOMA EVANSI 

MATEUS ANDERSON OTTO (UFSM); ALEKSANDRO SCHAFER SILVA (UFSM); PATRIQUE LIMA PEREIRA 
(UFSM); SILVIA GONZELEZ MONTEIRO (UFSM) 

A infecção por Trypanosoma evansi em coelhos apresenta diferenças claras entre indivíduos da mesma espécie, pois a 
parasitemia e os sinais clínicos da doença não ocorre em todos os animais que entram em contato direto com o 
parasito. Visto isto, o trabalho teve por objetivo avaliar as alterações patológicas, sinais clínicos e ganho de peso de 
coelhos infectados experimentalmente por T. evansi. Nove coelhos, machos com idade entre dois a seis meses, foram 
divididos em três grupos (A, B, C) com três animais cada. Os coelhos dos grupos A e B foram inoculados com uma 
concentração de 10000  T. evansi por animal, via intraperitonial. Estes foram avaliados diariamente através de 
esfregaço sangüíneo periférico. O grupo C foi utilizado como controle, isto é, inoculado somente com solução fisiológica. 
Os animais foram acompanhados por 120 dias e posteriormente sacrificados e necropsiados. Observou-se durante o 
experimento, que a parasitemia manteve-se com picos irregulares em variações de zero a cinco tripomastigotas/campo 
por até 86 dias após a inoculação, desaparecendo da circulação após 90 dias. Não se observou alterações patológicas 
macroscópicas e microscópicas nos animais, no entanto, neste observou-se sinais clínicos como anorexia, apatia e 
mucosas pálidas, além de edema nas orelhas e pálpebras quando o número de protozoários aumentava na circulação 
periférica. Verificou-se que os animais parasitados por T. evansi apresentaram ganho de peso corporal inferior aos do 
grupo controle. Com base nos resultados, conclui-se que a infecção por T. evansi em coelhos acarreta alterações 
sistêmicas, embora os animais não venham a morrer em conseqüência da enfermidade.  
 
Código P-322 
MEGACARIOCITOS E TEMPOS DE COAGULAÇÃO EM RATOS INFECTADOS EXPERIMENTALMENTE POR 
TRYPANOSOMA EVANSI 
 
MEGAKARYOCYTES AND COAGULATION IN TRYPANOSOMA EVANSI EXPERIMNTALLY INFECTED RATS 

ALEKSANDRO SCHAFER SILVA (UFSM); PATRÍCIA WOLKMER (UFSM); LUCIANA  FACCIO (UFSM); RÉGIS 
ADRIEL ZANETTE (UFGRS); CAMILA  TOCHETTO (UFSM); SONIA TEREZINHA DOS ANJOS LOPES (UFSM); 
SILVIA GONZALEZ  MONTEIRO (UFSM); CASSIA BAGOLIN (UFSM) 

Trypanosoma evansi é um protozoário da seção salivaria, agente etiológico da doença conhecida como mal das 
cadeiras em eqüinos. Muitas outras espécies de mamíferos podem ser parasitadas e sofrerem a doença clínica ou 
simplesmente serem reservatórios deste flagelado. O objetivo deste estudo foi investigar a causa de trombocitopenia na 
infecção por T. evansi, avaliando a série megacariocitica na medula óssea de ratos da linhagem Wistar. Foram 
utilizados 21 ratos (Rattus norvergicus), machos, com dois meses de idade, separados em três grupos com sete animais 
cada. O Grupo I – grupo controle (sete animais não infectados) e Grupo II – (quatorze animais inoculados com T. 
evansi). O Grupo II foi subdividido em dois grupos homogêneos, sendo GII-a eutanasiado três dias pós-infecção e o GII-
b cinco dias pós-infecção. No experimento foram avaliados os seguintes parâmetros: contagem de hemácias, leucócitos 
totais, proteínas plasmáticas totais, hematócrito, fibrinogênio, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial 
ativada e série megacariocitica. Os resultados mostraram uma redução no número de hemácias, plaquetas e 
fibrinogênio e um aumento no número de leucócitos totais e megacariocitos, além de uma elevação no tempo de 
protrombina e de tromboplastina parcial ativada dos ratos infectados com T. evansi. Na infecção por este flagelado 
acredita-se que a causa das alterações referentes a coagulopatias em ratos estão relacionadas à destruição plaquetária 
ou ao seqüestro esplênico, pois o aumento de megacariocitos comprova que está ocorrendo a produção em massa de 
plaquetas para compensar as perdas.  
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Código P-323 
PCR DEMONSTRA AMPLA DISTRIBUIÇÃO DE LEISHMANIA SP. EM DIFERENTES TECIDOS DE CERDOCYON 
THOUS (CACHORRO DO MATO) 

PCR DEMONSTRATION OF EXTENSIVE DISTRIBUTION OF LEISHMANIA SP. ORGANISMS IN CERDOCYON 
THOUS  TISSUES 

NINA MARÍ GUAL PIMENTA DE QUEIROZ (FOA/UNESP - CAMPUS DE ARAÇATUBA, DEPARTAMENTO DE 
APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL); JULIANA  DE ASSIS (FOA/UNESP - CAMPUS DE ARAÇATUBA, 
DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL); WILMA APARECIDA  STARKE-BUZETTI 
(FE/UNESP - CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA, DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA E ZOOTECNIA -BIOLOGIA E 
ZOOTECNIA); CARIS  MARONI NUNES (FOA/UNESP - CAMPUS DE ARAÇATUBA, DEPARTAMENTO DE 
APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL); LUCIO  DE OLIVEIRA DA SILVA (VETERINÁRIO DO CENTRO DE 
CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE DE ILHA SOLTEIRA-CESP); MÁRCIA MARIZA  GOMES JUSI 
(FCAV/UNESP – CAMPUS DE JABOTICABAL, DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA VETERINÁRIA); ROSANGELA  
ZACARIAS MACHADO (FCAV/UNESP – CAMPUS DE JABOTICABAL, DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
VETERINÁRIA) 

A Leishmaniose Visceral (LV) era inicialmente silvestre, sendo alguns canídeos e roedores parasitados. Com a 
devastação das matas para construção das cidades, iniciou-se uma intensa urbanização da doença, passando os cães 
domésticos a serem reservatórios do parasita. No Brasil, a LV é causada pela Leishmania (L.) chagasi e é transmitida 
através da picada do mosquito Lutzomyia longipalpis para outros reservatórios do ciclo silvestre ou urbano e até mesmo 
ao homem. Este trabalho teve como objetivo analisar a distribuição de Leishmania sp. em diferentes órgãos de 
Cerdocyon thous (cachorro do mato), residente no zoológico “Centro de Conservação da Fauna Silvestre – CESP” de  
Ilha Solteira, São Paulo, localizado em uma reserva florestal dentro do perímetro urbano. Este animal, sorologicamente 
positivo pela RIFI e com intensos sinais clínicos de LV, veio a óbito natural. Após a necropsia deste animal, foram 
colhidas e congeladas amostras cutâneas de diferentes partes do corpo, incluindo pele sadia (abdômen e mufla) e com 
lesões (focinho, coxim plantar, cotovelo, mandíbula, ponta da orelha), linfonodos (submandibular, escapular, poplíteo e 
mesentérico), língua, traquéia, esôfago, estômago, fígado, baço, rim, intestino delgado, ceco, coração, pulmão e 
cérebro.  Estas amostras foram analisadas pelo método de Reação em Cadeia da Polimerase - PCR, sendo o DNA alvo 
amplificado, um fragmento de 120 pb da região constante do DNA do cinetoplasto da Leishmania.  A presença de DNA 
de Leishmania sp. foi marcante em todos os tecidos, demonstrando ampla distribuição do parasita no organismo deste 
hospedeiro silvestre, caracterizando assim a causa de seu óbito por leishmaniose visceral. 
Agradecimento Órgão Financiador: FAPESP 
 
 
Código P-324 
PARASITISMO POR GIARDIA SP. EM LEOPARDUS GEOFFROYI (GATO-DO-MATO-GRANDE) MANTIDO EM 
CATIVEIRO – RELATO DE CASO 

PARASITISM BY GIARDIA SP. IN LEOPARDUS GEOFFROYI (GEOFFROY’S CAT) KEPT IN CAPTIVITY - CASE 
REPORT 

LUCAS TREVISAN GRESSLER (UFSM); LUCIANA FACCIO (UFSM); JOÃO FABIO  SOARES (UFSM); MATEUS 
ANDERSON   OTTO (UFSM); EDSON LUIS  SALOMÃO (UFSM); SILVIA GONZALEZ  MONTEIRO (UFSM); 
RÉGIS ADRIEL  ZANETTE (UFSM); ALEKSANDRO SHAFER  SILVA (UFSM) 

O gato-do-mato-grande (Leopardus geoffroyi) é um animal de hábito arborícola, com peso variando entre 2 a 6 kg cuja 
alimentação é feita basicamente de pequenos roedores, lagomorfos, aves e peixes. O gênero Giardia é um protozoário 
intestinal cosmopolita, que causa doença clínica moderada, severa ou pode estar presente sem manifestar sinais 
clínicos. Visto isto, considerou-se oportuno registrar o primeiro caso de parasitismo por Giardia sp. em gatos-do-mato-
grande (L. geoffroyi) mantidos em cativeiro na região sul do Brasil. Foram analisadas amostras de fezes de dois gatos 
do mato machos, sendo um adulto e outro jovem. As amostras foram armazenadas sob refrigeração até serem 
processadas em laboratório através do método de centrífugo-flutuação com sulfato de zinco. No exame de fezes de 
ambos os animais observou-se infecção por cistos do gênero Giardia, no entanto, os felinos não apresentaram sinais 
clínicos decorrentes da enfermidade.  
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Código P-325 
ESTUDO CLÍNICO, HEMATOLÓGICO, BIOQUÍMICO SÉRICO, PARASITOLÓGICO, IMUNOLÓGICO E 
PATOLÓGICO DE BOVINOS INFECTADOS COM TRYPANOSOMA EVANSI 

CLINICAL EVALUATION, HEMATOLOGICAL, BIOCHEMICAL CONCETRATIONS, PARASITOLOGICAL AND 
IMMUNOLOGICAL  IN CATLLE EXPERIMENTALLY INFECTED WITH TRYPANOSOMA EVANSI 

MÁRCIA CRISTINA ALVES TEIXEIRA (FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS-FCAV –
UNESP JABOTICABAL); LUIZ CARLOS MARQUES (FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS-
FCAV –UNESP JABOTICABAL); ROZANGELA ZACARIAS MACHADO (FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E 
VETERINÁRIAS-FCAV –UNESP JABOTICABAL) 

Trypanosoma evansi é patogênico para a maioria dos animais domésticos, acometendo bovinos, bubalinos, caprinos, 
ovinos, suínos, cães, quatis, capivaras, camelos e outras espécies animais em áreas tropicais e subtropicais do globo 
terrestre, sendo no Brasil, a doença endêmica no pantanal mato-grossense. O presente estudo tem como fito principal 
estudar a evolução clínica, as alterações hematológicas, bioquímica sérica, imunológicas, anatomopatológicas de 
bovinos infectados com T. evansi, no período de julho de 2007 a março de 2008. Para tal, foram utilizados oito bovinos, 
clinicamente sadios e sorologicamente negativos para T. evansi. Três foram mantidos como testemunhos e cinco 
inoculados com T. evansi. Exames físicos, parasitológicos, hematimétricos e bioquímicos séricos (proteínograma, índice 
ictérico e glicose) e do líquido cefalorraquidiano foram realizados. Nos exames físicos realizados nos bovinos até 240 
DAI não foi notada nenhuma anormalidade clínica com relação à temperatura retal, batimentos cardíacos, freqüência 
respiratória, movimentos ruminais, aspectos de membranas mucosas (nasais, conjuntivais, oral, vaginal e/ou prepucial) 
e dos linfonodos externos (mandibulares, maxilares, parotídeos, cervicais superficiais, sublíacos, mamários e escrotais), 
A presença de tripomastigotas foi demonstrada através da prova biológica nos bovinos 01, 06 e 08 no15 DAI, bovinos 
06 e 07  no 30 DAI, bovinos 01 e 06 no 45 DAI, bovino 06 no 60 DAI, bovino 01 no 75 DAI. Não se verificou parasitemia 
nos bovinos 03 (inoculado com T. evansi) e 02, 04 e 05 (testemunhos) até o 240 DAI. As contagens de hemácias, os 
teores de hemoglobina e volumes globulares dos bovinos experimentalmente infectados estão dentro da normalidade. O 
VGM, HGM e CHGM, apresentam discreto aumento. As contagens totais de leucócitos apresentam valores normais e 
as contagens diferenciais revelaram eosinopenia e monocitopenia. Foi realizado o exame físico do líquido 
cefalorraquidiano, cujos aspectos tem sido perfeitamente límpido e coloração transparente. A pesquisa do T. evansi no 
líquido cefalorraquidiano foi realizada em esfregaços corados pelo May-Gruenwald e Giemsa, gota espessa e ainda 
através da prova biológica, entretanto o parasita, não foi demonstrado. Assim, certificou-se que a cepa empregada é de 
baixa patogenicidade para os bovinos podendo esta espécie comportar-se como reservatório. 
Agradecimento Professores, FAPESP e CNPQ 
 
 
Código P-326 
QUATRO CASOS DE TRYPANOSOMA EVANSI EM CÃES NO RIO GRANDE DO SUL 

FOUR CASES OF TRYPANOSOMA EVANSI IN DOGS IN THE STATE OF RIO GRANDE DO SUL 

CAMILA TOCHETTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA); ALEKSANDRO SCHAFER DA SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA); RÉGIS ADRIEL ZANETTE (UFRGS); SILVIA GONZELEZ 
MONTEIRO (UFSM); JANIO MORAIS SANTURIO (UFSM) 

O Trypanosoma evansi é um protozoário hemoflagelado, digenético, da família Trypanosomatidae, transmitido por uma 
variedade de moscas hematófagas, principalmente dos gêneros Stomoxys e Tabanus. Apresenta ampla distribuição 
geográfica e causa doença significativa em animais que habitam áreas de clima tropical, especialmente a África e 
América latina. Animais selvagens e domésticos podem desenvolver a doença clínica, ou tornarem-se infectados 
atuando como reservatórios. O objetivo deste trabalho foi relatar a infecção natural por T. evansi em quatro cães no Rio 
Grande do Sul. Os hemoparasitos encontrados nos animais foram identificados morfologica e biometricamente como T. 
evansi, conforme chave de classificação. Dois cães, macho e fêmea, oriundos da zona rural do município de 
Uruguaiana com idades de oito e três anos. Os outros dois animais (machos) residiam nos municípios de Santa Maria e 
Cruz Alta com idades entre cinco e seis anos. Os sinais clínicos identificados foram semelhantes entre os casos, sendo 
que os caninos apresentavam apatia, mucosas pálidas, dificuldade de locomoção, emagrecendo progressivo, secreção 
ocular, linfonodos mandibulares aumentados, desidratação, edema nas orelhas, membros pélvicos e patas. Em 
esfregaço sangüíneo foi encontrado entre três e vinte e três flagelados por lâmina, isso variou entre os casos. Dos 
quatro animais acompanhados, três morreram, sendo que dois deles não foram medicados e o outro não respondeu ao 
tratamento. Um dos cães recuperou-se após terapia com aceturato de diminazeno na dose de 3,5mg/kg. O presente 
relato tem como finalidade chamar a atenção dos clínicos veterinários para o aumento dos casos de tripanossomíase 
em cães no Rio Grande do Sul nos últimos anos, hemoparasitose endêmica no Pantanal Mato-Grossense, e pouco 
conhecida no sul do Brasil. A realização do esfregaço sangüíneo com sangue periférico é importante para se obter o 
diagnóstico parasitológico precoce da doença. 
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Código P-327 
ASSOCIAÇÃO ENTRE A INFECÇÃO POR LEISHMANIA SPP. E NEOSPORA CANINUM EM CÃES 

ASSOCIATION BETWEEN LEISHMANIA SPP. AND NEOSPORA CANINUM INFECTIONS IN DOGS 

HAROLDO GRECA JUNIOR (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA ); ARISTEU VIEIRA DA SILVA (UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR - 
UMUARAMA/PR); HELIO LANGONI (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA ) 

Na saúde animal e saúde pública, um aspecto relevante é a participação dos cães na cadeia epidemiológica de doenças 
infecciosas, principalmente zoonoses, que podem afetar a saúde dos animais e do homem pelo estreito contato entre 
ambos. Destacam-se entre essas a leishmaniose pelo seu impacto na saúde pública e a neosporose em saúde e 
produção animal. A imunossupressão causada pela infecção por Leishmania spp. pode predispor os animais a co-
infecção por outros agentes, sendo o objetivo deste estudo determinar a possível existência de associação entre as 
infecções leishmaniose e neosporose em cães. Foram pesquisados 100 amostras de soro de cães do Centro de 
Controle de Zoonoses da cidade de Bauru, área endêmica para leishmaniose, escolhidos aleatoriamente. 65% das 
amostras foram positivas para leishmaniose, e 14% para neosporose, com títulos variando entre 40 e 2056 e 25 e 800, 
respectivamente, com 10% de amostras positivas para ambos agentes.  A associação entre os resultados da reação de 
imunofluorescência indireta na detecção de anticorpos anti-Leishmania e anti-Neospora foi analisada pelo Teste Exato 
de Fischer (p=0,4133), indicando não haver associação entre os resultados para Leishmania e Neospora, para um 
"alfa"=0,05. As freqüências absolutas de resultados da reação de imunofluorescência indireta na detecção de anticorpos 
anti-Leishmania e anti- Neospora caninum nas amostras estudadas foram analisadas pelo valor do coeficiente de 
correlação de Spearmann entre os títulos para Leishmania e Neospora que foi r=0,0975, com p=0,3344, não havendo 
correlação entre os títulos para os dois patógenos. Apesar de não ter se encontrado associação entre as duas 
enfermidades, elas devem ser consideradas como importantes do ponto de vista de saúde animal e de saúde pública. 
Sugere-se a realização de novos estudos com maior número de amostras de soro de animais provenientes de área rural 
e urbana, em áreas endêmicas e não endêmicas para leishmaniose. 
 
 
Código P-328 
COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DA REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) PARA O DIAGNÓSTICO DA 
LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA 

COMPARISON OF POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) METHODS FOR DIAGNOSIS OF CANINE VISCERAL 
LEISHMANIASIS  

MARCIA M PILATTI (CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR (CDTN-MG)); SIDNEY A 
FERREIRA (CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR (CDTN-MG)); MARIA NORMA 
MELO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)); ANTERO S R ANDRADE (CENTRO DE 
DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR (CDTN-MG)) 

Um dos maiores obstáculos na implementação de ensaios moleculares é a falta de padronização. Mais de 400 
publicações sobre o diagnóstico da leishmaniose foram realizadas desde 1989, porém pouquíssimas compararam a 
eficiência das diversas técnicas disponíveis. O objetivo deste estudo foi comparar a sensibilidade de três métodos de 
PCR utilizados para o diagnóstico da leishmaniose visceral canina (LVC), a partir de  amostras obtidas pelo método do 
swab conjuntival. Foram analisados os métodos: kDNA PCR-hibridização, Leishmania nested PCR (LnPCR) e Internal 
Transcribed Spacer 1 nested PCR (ITS1-nPCR), todos compostos por duas etapas. No método kDNA PCR- hibridização 
a região conservada dos minicírculos de DNA do cinetoplasto (kDNA) é amplificada e os produtos de PCR são 
hibridizados com sondas de minicírculos clonados. Os métodos LnPCR e ITS1-nPCR usam, respectivamente, primers 
endereçados para regiões codificante e intergênica não codificante de genes do RNA ribossômico. Foram utilizados 46 
cães sintomáticos, positivos nos testes de ELISA, imunofluorescência indireta e reação de fixação de complemento. Os 
cães foram aleatoriamente divididos em dois grupos: no grupo 1 o DNA foi extraído a partir dos swabs pelo método 
fenol-clorofórmio e no grupo 2 pelo método de fervura. No grupo 1, o método kDNA PCR-hibridização obteve 
positividade de 95,6% enquanto que o LnPCR e o ITS1-nPCR obtiveram ambos 73,9%. No grupo 2 o método de kDNA 
PCR-hibridização obteve positividade de 78,3%, o ITS1-nPCR  43,5% e o LnPCR apenas 8,7%. Nesse grupo o ITS1-
nPCR  e o LnPCR parecem ter sofrido algum tipo de  inibição relacionada ao método de extração por fervura. Nossos 
resultados indicaram uma melhor sensibilidade do método kDNA PCR–hibridização nos dois grupos, sendo que a 
extração por fenol-clorofórmio foi superior por gerar uma amostra de DNA de melhor qualidade. Devido a alta 
positividade obtida nossos resultados suportam a aplicabilidade do swab conjuntival para o diagnóstico da LVC.  
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Código P-329 
PRIMEIRO REGISTRO DE GIÁRDIA SP. E CYSTOISOSPORA SP. EM IRARA (EIRA BARBARA) 
 
FIRST REPORT OF GIARDIA SP. AND CYSTOISOSPORA SP. IN TAYRA (EIRA BARBARA) 

LUCIANA FACCIO (UFSM); ALEKSANDRO SCHAFER SILVA (UFSM); JOÃO FABIO  SOARES (UFSM); MATEUS 
ANDERSON  OTTO (UFSM); RÉGIS ADRIEL ZANETTE (UFRGS); EDSON LUIS SALOMÃO (AUTÔNOMO); 
SILVIA GONZALEZ  MONTEIRO (UFSM) 

Giardia sp. é um protozoário flagelado da classe Mastigophora, presente no trato intestinal de humanos e de vários 
mamíferos do mundo inteiro. A maior prevalência é encontrada em animais jovens, de até um ano de idade. A 
contaminação dos animais ocorre por via oro-fecal, ou seja, através da ingestão de cistos eliminados nas fezes, na 
água, nos alimentos e aderidos na pelagem dos animais. Os cistos são eliminados nas fezes após um período de pré-
patência de uma a duas semanas, apresentando ou não sinais clínicos, sendo um foco importante de contaminação 
.Este estudo visou registrar a ocorrência de protozoários gastrintestinais em irara (Eira barbara) mantida em cativeiro na 
região sul do Brasil. Amostras de fezes de uma irara fêmea, adulta, oriunda de zoológico do município de Cachoeira do 
Sul, RS,foram processadas através do método de centrífugo-flutuação com sulfato de zinco. Nas amostras, observaram-
se cistos de Giardia spp. e oocistos de Cystoisospora spp., sendo este o primeiro registro destes protozoários 
parasitando irara no país. A relevância deste trabalho é justificada devido ao fato de não haver muitos estudos 
envolvendo parasitoses de animais silvestres em cativeiro. 
 
Código P-330 
DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DE LEISHMANIOSE E REAÇÃO CRUZADA COM DOENÇA DE CHAGAS EM 
FELINOS DOMÉSTICOS (FELIS CATUS) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE – MS  
 
SEROLOGICAL DIAGNOSIS OF LEISHMANIASIS AND CROSSED-REACTION WITH CHAGAS’ DISEASE IN 
DOMESTIC FELINES (FELIS CATUS) FROM CAMPO GRANDE MUNICIPALITY - MS 

AUDREY RENNÓ CAMPOS BRAGA (UNESP/BOTUCATU-SP); ANA PAULA FERREIRA LOPES CORRÊA 
(UNESP/BOTUCATU-SP); SIMONE BALDINI LUCHEIS (APTA/BAURU-SP); HÉLIO LANGONI 
(UNESP/BOTUCATU-SP) 

Os canídeos domésticos e silvestres são os principais reservatórios da leishmaniose visceral (Leishmania spp.), mas 
outras espécies como roedores silvestres e felinos podem ser infectadas. Embora a leishmaniose felina seja 
considerada rara, nos últimos anos houve um aumento no número de casos descritos, sugerindo que os felinos sejam 
hospedeiros acidentais, porém a sua suscetibilidade e importância na epidemiologia da doença não estão bem 
definidas. Na doença de Chagas (Trypanosoma cruzi) os felinos são reservatórios domésticos, sendo importantes na 
sua epidemiologia, pois vivem em contato estreito com humanos e atraem a presença dos vetores. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar o perfil sorológico de gatos para a leishmaniose visceral e para a doença de Chagas no município de 
Campo Grande – MS, região endêmica para a leishmaniose e verificar a possibilidade de reação cruzada entre ambas. 
Foram coletadas 50 amostras de sangue, aleatoriamente, de gatos independente de idade, sexo ou raça, provenientes 
da campanha de castração do Centro de Controle de Zoonoses local. Os soros foram testados pela reação de 
imunofluorescência indireta (RIFI). Os resultados positivos obtidos para leishmaniose foram 15/50 (30%), com títulos 40 
(6/15-40%), 80 (3/15-20%), 160 (4/15-26,67%), 320 (2/15-13,33%) e para doença de Chagas 27/50 (54%), com títulos 
20 (16/27-59,26%), 40 (9/27 – 33,33%), 80 (1/27-3,7%), 160 (1/27-3,7%), sendo que as reações cruzadas 
representaram 12/42 (28,57%). O diagnóstico da leishmaniose felina e os conhecimentos sobre a infecção são 
importantes para elucidar o papel da espécie na transmissão ao homem, sabendo-se que o Brasil é o maior detentor de 
casos da doença no mundo. As reações sorológicas cruzadas entre esses dois parasitos podem distorcer dados 
epidemiológicos e ocasionar problemas no diagnóstico dessas enfermidades, especialmente em áreas onde a 
leishmaniose é altamente prevalente, sendo necessários novos estudos  
 
Código P-331 
FREQUÊNCIA DE Giardia sp. EM CÃES E GATOS NO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA/RS 

FREQUENCY OF Giardia sp. IN DOGS AND CATS IN THE CITY OF FARROUPILHA / RS 

RODRIGO ARIOLI DOS REIS (UFRGS); MARIANA CAETANO TEIXEIRA (UFRGS) 

A giardíase é uma doença provocada pelo protozoário Giardia sp. que acomete tanto os animais quanto os humanos, 
sendo considerada uma zoonose. Os animais positivos liberam os cistos juntamente com suas fezes e a infecção ocorre 
pela ingestão destes cistos que estão presentes na água, alimentos e ou por contato direto. O objetivo deste trabalho é 
verificar a prevalência deste parasito em amostras fecais de caninos e felinos do município de Farroupilha, Rio Grande 
do Sul, Brasil. O trabalho foi realizado em uma clínica veterinária no município de Farroupilha e se estendeu entre 
janeiro de 2006 a janeiro de 2008. As amostras de fezes tanto de cães como de gatos foram coletadas na própria clínica 
ou levadas pelos proprietários dos animais que apresentavam suspeita da doença. Todas as amostras foram 
processadas logo após a colheita ou tão logo fosse possível. A técnica utilizada foi o esfregaço direto, corado com lugol. 
Foram processadas 174 amostras de fezes, sendo 157 de caninos e 17 de felinos. Das amostras de cães, 43 (27,39%) 
apresentaram positividade para cistos ou trofozoítos de Giardia lamblia. Entre as amostras de gatos, nove (52,94%) 
foram positivas para o parasito.Os resultados demonstraram a grande prevalência de Giardia lamblia nos animais 
domésticos no município de Farroupilha/RS.  
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Código P-332 
CLONAGEM DO GENE E EXPRESSÃO EM ESCHERICHIA COLI DE UMA PROTEÍNA DA FAMÍLIA A2 DE 
LEISHMANIA CHAGASI E AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DESSA PROTEÍNA NO DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DA 
LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA 

CLONING OF THE GENE AND EXPRESSION IN ESCHERICHIA COLI OF AN A2 FAMILY PROTEIN FROM 
LEISHMANIA CHAGASI AND ITS APPLICATION IN SEROLOGICAL DIAGNOSIS FOR CANINE LEISHMANIASIS 

TRÍCIA MARIA FERREIRA DE SOUSA OLIVEIRA (FCAV - UNESP JABOTICABAL); ANDREA CRISTINA HIGA 
NAKAGHI (FCAV - UNESP JABOTICABAL); MARCIA MARIZA GOMES JUSI (FCAV - UNESP JABOTICABAL); 
ÂNGELA KAYSEL CRUZ (FMRP - USP RIBEIRÃO PRETO); ROSANGELA ZACARIAS  MACHADO (FCAV - 
UNESP JABOTICABAL) 

A leishmaniose visceral, causada por Leishmania chagasi no Brasil, é uma enfermidade de caráter zoonótico, cuja 
importância no contexto da saúde pública aumentou bastante nas últimas décadas, devido à expansão geográfica e ao 
aumento no número de casos caninos e humanos da doença. Nesse contexto, o desenvolvimento e viabilização de 
métodos de diagnóstico altamente sensíveis e específicos, que permitam a detecção do parasito em animais 
portadores, reproduzíveis e econômicos e, acima de tudo, confiáveis são de fundamental importância para avanços nos 
programas de controle da doença. Recentemente, a clonagem e seqüenciamento de genes e a expressão de proteínas 
recombinantes, têm se destacado como alternativas na obtenção de antígenos que possam viabilizar novos métodos de 
diagnóstico.  Com esse objetivo, um gene da família A2 foi isolado a partir de uma amostra de Leishmania chagasi, 
isolada em Jaboticabal-SP. Com uma biblioteca de clones obtidas a partir do DNA genômico de L. chagasi, foi possível 
isolar dois clones com insertos similares a outros genes da família A2 isolados em L. infantum e L. donovani. Com o 
vetor pET SUMO Protein Expression System e a linhagem de Escherichia coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIL, a proteína 
recombinante contendo uma cauda de poli-histidina (His6_A2) foi expressa. A análise pelo Western-blotting revelou 
reatividade de várias frações protéicas com anticorpo policlonal anti-Leishmania. Porém, quando incubada com 
anticorpo monoclonal para detecção de histidina ou quando se utilizou a proteína purificada, sem extratos de E. coli, 
apenas uma banda de aproximadamente 20kDa mostrou reatividade. Anticorpos específicos foram detectados pelo Dot-
ELISA, porém não pela RIFI, nos soros de camundongos Balb/c imunizados com a proteína A2 recombinante.  
Testes pelo ensaio imunoenzimático indireto (ELISA) estão sendo conduzidos, para verificar a viabilidade da utilização 
desse antígeno recombinante no diagnóstico da leishmaniose canina. 
Agradecimento: Fapesp, Laboratório de Leishmanioses da FMRP-USP 
 
 
Código P-333 
AUSÊNCIA DE CASOS AUTÓCTONES DE LEISHMANIOSE EM UM MUNICÍPIO DE REGIÃO ENDÊMICA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ABSENCE OF THE LEISHMANIASIS AUTOCHTHONOUS CASES IN A MUNICIPALITY OF THE ENDEMIC REGION 
OF THE RIO DE JANEIRO STATE 

MARIA CRISTINA F. S. DE BUSTAMANTE (CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS/ 
UFRRJ); MARIA JULIA S. PEREIRA (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA ANIMAL/UFRRJ); ARMANDO DE 
O. SCHUBACH (INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS/FIOCRUZ); ADEVAIR H. DA FONSECA 
(DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA ANIMAL/UFRRJ); ELAIME MOUTA-CONFORT (SERVIÇO DE 
PARASITOLOGIA/FIOCRUZ); MARCOS B. DE SOUZA (DEP. DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/ENSP/FIOCRUZ); 
DANIELA DE PITTA PEREIRA (DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR/FIOCRUZ) 

O município de Engenheiro Paulo de Frontin situado na Região Centro-Sul do Estado do Rio de Janeiro, considerada 
endêmica para leishmaniose tegumentar americana, não  possui registros de casos autóctones humanos ou animais 
nos serviços de saúde local e estadual. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar esta ausência de autoctonia através de 
inquéritos epidemiológico e entomológico e de análise das características ambientais do município. Foram investigadas 
as cinco áreas de saúde do município, com a participação de famílias expostas ou não aos fatores de risco conhecidos, 
sendo os voluntários (94) submetidos a entrevistas estruturadas, testes diagnósticos de Intradermorreação de 
Montenegro (IDRM) e sorologia por ELISA-teste e Imunofluorescência Indireta (IFI). Os caninos (39) foram submetidos a 
exame clínico e sorologia pelos mesmos métodos. Descreveu-se o ambiente circundante às moradias e foram 
montadas armadilhas luminosas para captura de flebotomíneos nos peridomicílios e bordas de mata.  
Os flebotomíneos capturados foram identificados e pesquisou-se sua infecção por Leishmania pela reação em cadeia 
da polimerase (PCR). Das sete espécies de flebotomíneos capturadas, predominou Lutzomyia migonei (59%), seguida 
de L. intermedia (20,9%). Foi detectada presença de DNA de Leishmania em cinco pools de flebotomíneos.  
As baixas positividades verificadas nos testes em humanos (IDRM: 9%, ELISA: 6,4%, IFI: 13,8%) e em cães (ELISA: 
5,1%, IFI: 23%), dentro dos padrões esperados de falso-positivos, e a discordância entre os resultados levam a supor 
que não ocorre transmissão vetorial de leishmânias no município. Presentes os fatores de risco classicamente 
incriminados, a ausência de enfermidade autóctone provavelmente deve-se exclusivamente à baixa densidade 
populacional de Lu. intermedia, principal vetor da região. Grandes áreas de mata preservada e dispersas no território 
(52% do município) parecem ser o único diferencial em relação aos municípios circundantes, dificultando a expansão e 
colonização deste vetor. Agradecimento: à FAPERJ e à CAPES  
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Código P-334 
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE NEMATICIDA DE BACILLUS CIRCULANS EM NEMATÓIDES DE IMPORTÂNCIA 
VETERINÁRIA 

EVALUATION OF NEMATOCIDAL CAPACITY OF BACILLUS CIRCULANS TO IMPORTANT VETERINARY 
NEMATHODS 

MARINA CUNHA SINOTT (DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA, INSTITUTO DE 
BIOLOGIA, UFPEL); TIAGO CORREA GALINA (DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA, 
INSTITUTO DE BIOLOGIA, UFPEL); LEANDRO QUINTANA NIZOLI (CENTRO DE BIOTECNOLOGIA, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS-UFPEL); FELIPE  PAPPEN (DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E 
PARASITOLOGIA, INSTITUTO DE BIOLOGIA, UFPEL); FÁBIO  PEREIRA LEIVAS LEITE (DEPARTAMENTO DE 
MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA, INSTITUTO DE BIOLOGIA, UFPEL) 

As parasitoses são uma limitação na pecuária em todas as regiões do Brasil, em especial na ovinocultura, que é 
bastante afetada por parasitos como Haemonchus contortus. Na maioria dos rebanhos o controle deste e outros 
agentes parasitários é realizado através do uso de anti-helmínticos, que quando mal utilizados, podem ocasionar o 
desenvolvimento de resistência por parte dos parasitos. Uma alternativa nesses casos é o uso do controle biológico por 
bactérias nematopatogênicas. O objetivo do presente trabalho foi avaliar se as toxinas produzidas por bactérias da 
espécie Bacillus circulans têm ação sobre nematóides de importância veterinária. Foi testada a eficácia in vivo da 
bactéria através da administração do cultivo via oral para um grupo de cinco cordeiros provenientes de um mesmo 
ambiente e da mesma faixa etária e condição corporal. Esses animais receberam 2x109 UFC/diariamente, por sete dias. 
Durante esse período foram colhidas amostras fecais diretamente da ampola retal uma vez por dia. Dessas amostras 
foram realizadas coproculturas seriadas, com a mesma quantidade de fezes, tendo como controle as fezes do dia zero. 
A redução do número de larvas foi calculada pela fórmula: R= 100 (1-T/C). Os resultados indicam que Bacillus circulans 
reduziu o número de larvas respectivamente em 26,9%, 62,7%, 84,9%, 77,8% nos dias 1,2,3 e 7, o que comprova sua 
ação nematicida sobre larvas de Haemonchus contortus. 
 
 
Código P-335 
DESENVOLVIMENTO PONDERAL COMPARATIVO DE BOVINOS MEDICADOS COM A ASSOCIAÇÃO 
IVERMECTINA 2,25% + ABAMECTINA 1,25% E MOXIDECTINA 10%. 

COMPARATIVE WEIGHT GAIN OF CATTLE TREATED WITH THE ASSOCIATION ON 2,25% IVERMECTIN AND 
1,25% ABAMECTIN, AND WITH 10% MOXIDECTIN. 

C. BUZZULINI (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL – FCAV – SP - JABOTICABAL); R. P.  
MENDONÇA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV - UNESP - JABOTICABAL); C. 
A. M.  SAKAMOTO (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL – FCAV – UNESP - 
JABOTICABAL); W. D. Z.  LOPES (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL – FCAV – UNESP 
- JABOTICABAL); M. V.  GARCIA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL – FCAV – UNESP 
- JABOTICABAL); T. R.  SANTOS (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL – FCAV – UNESP 
- JABOTICABAL); A. L. A FELÍCIO (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL – FCAV - UNESP 
- JABOTICABAL); T. P.  ARANTES (INTERVET DO BRASIL VETERINÁRIA LTDA); G. S. SILVA (APTA/POLO 
NOROESTE PAULISTA); A. J.  COSTA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL – FCAV – 
UNESP - JABOTICABAL) 

Foram conduzidos dois experimentos sobre desenvolvimento ponderal de bovinos, naturalmente parasitados, 
medicados com ivermectina 2,25% + abamectina 1,25%*, comparativamente à moxidectina 10%**, mantidos em regime 
de pastejo. Os bovinos, de ambos experimentos, foram randomizados utilizando-se como critérios o peso médio dos 
bovinos e o diferencial de ganho em peso, obtidos nos 30 dias que antecederam os tratamentos, em três grupos de 20 
animais cada. Tais grupos não diferiram estatisticamente (P>0,05) no dia do tratamento, quanto ao peso inicial e ao 
ganho em peso. Os grupos foram tratados com ivermectina 2,25% + abamectina 1,25%* (GI) e moxidectina 10%** (GII). 
Um grupo foi mantido como controle (GIII). Para avaliação do ganho em peso, no primeiro experimento (Delfinópolis, 
MG), foram realizados pesagens individuais nos dias -30, zero (dia do tratamento), 30, 60 e 90 dias pós-tratamento 
(DPT). Já no segundo (União de Minas, MG), as pesagens individuais foram efetuadas nos dias - 30, zero (dia do 
tratamento), 50 e 100 pós-medicação. Precedendo a cada pesagem, em ambos experimentos, os animais foram 
mantidos em jejum alimentar e hídrico por um período de 12 horas. No primeiro ensaio, o tratamento com ivermectina 
2,25% + abamectina 1,25%* proporcionou, no 90º DPT, um diferencial favorável de 4,30 e 14,60 Kg de peso 
corporal/animal, em relação aos bovinos que receberam moxidectina 10%** e aos animais mantidos como controle, 
respectivamente. No segundo experimento, realizado em União de Minas/MG, os resultados referentes ao ganho em 
peso final e o ganho em peso vivo diário, sobretudo quando analisados estatisticamente, revelaram que somente o 
grupo tratado com ivermectina 2,25% + abamectina 1,25%* diferiu estatisticamente (P<0,05), em relação ao grupo 
controle, no 100º DPT. Nesta data, o tratamento com ivermectina 2,25% + abamectina 1,25%* proporcionou um 
diferencial de peso corporal/animal ainda maior (7,45 kg), comparativamente aos bovinos que receberam moxidectina 
10%**. *Solution 3,5% L.A. – Intervet do Brasil Veterinária Ltda 
** Produto comercial adquirido no mercado. 
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Código P-336 
INFECÇÃO EXPERIMENTAL DE PHYSA SP. POR ANGIOSTRONGYLUS VASORUM (BAILLET, 1866)  

EXPERIMENTAL INFECTION OF PHYSA SP. BY ANGIOSTRONGYLUS VASORUM (BAILLET, 1866)  

RUTH MASSOTE DRACZ (INCISA); LUCIANE MADUREIRA RIBEIRO (INCISA); LANUZE ROSE MOZZER 
SOARES (UFMG); WANDERLANY A. MARTINS (INCISA / UFMG); WALTER DOS SANTOS LIMA (UFMG) 

Angiostrongylus vasorum é um nematóide da família Protostrongylidae que parasita o coração, artérias pulmonares e 
ramificações de cães domésticos e canídeos silvestres. É um parasito heteroxeno, onde canídeos participam como 
hospedeiros definitivos e gastrópodes aquáticos e terrestres como hospedeiros intermediários. Os moluscos infectam-se 
pela ingestão ou penetração no tegumento de larvas de primeiro estádio ( L1) que saem nas fezes dos canídeos e 
desenvolvem-se para larvas infectantes (L3). Os canídeos infectam ingerindo o molusco ou hospedeiros paratênicos 
como roedores e aves que contêm a larva de terceiro estádio (L3). Este trabalho avaliou o comportamento e a 
susceptibilidade de moluscos do gênero Physa sp. à infecção experimental por L1 de A. vasorum e acompanhou o 
desenvolvimento intra-molusco das larvas. Foram utilizados quatro grupos de 25 exemplares de Physa sp. com medidas 
entre 4-5 mm. Os moluscos foram expostos individualmente a 100 larvas L1 utilizando placas de cultura de células 
durante um período de 48 horas. Posteriormente, foram transferidos para cubas plásticas com 500 ml de água 
desclorada e alimentados com folhas de alface. A partir do segundo dia de infecção (DPI), diariamente, um exemplar de 
cada grupo foi macerado e os tecidos examinados ao microscópio estereoscópio. As larvas recuperadas foram medidas, 
desenhadas e fotografadas. Larvas de segundo estádio foram observadas a partir do quinto dia de infecção e L3 a partir 
do 17º DPI. L1 foram recuperadas em ordem decrescente até o 17º DPI e L2 em ordem decrescente ate o 21º DPI.  
Após o 22º DPI foram observadas somente L3. A taxa média de recuperação de larvas foi em torno de 20% por 
molusco. Pode-se concluir que Physa sp. é um hospedeiro intermediário de Angiostrongylus vasorum. 
 
 
Código P-337 
PERFIL HEMATOLÓGICO E HEMOPARASITÁRIO DE CALLITHRIX SP “INTRODUZIDOS” NA REGIÃO DE 
OCORRÊNCIA DO MICO-LEÃO-DOURADO. 

HEMATOLOGICAL AND HEMOPARASITOLOGICAL PROFILES OF THE CALLITHRIX SP. INTRODUCED IN THE 
REGION OF OCCURRENCE OF  GOLDEN-LION-TAMARINS.  

JOSIAS ALVES MACHADO (UENF); URSULA TAVEIRA MACHADO (UENF); ANTONIO PEIXOTO ALBERNAZ 
(UENF); ORLANDO AUGUSTO MELO JUNIOR (UENF); CARLOS RAMON RUIZ MIRANDA (UENF); CLÓVIS DE 
PAULA SANTOS (UENF) 

Grande parte das informações sobre primatas não humanos provêm de animais mantidos em cativeiros. Neste estudo, 
estão sendo analisados o perfil hematológico e hemoparasitário  de Callithrix sp., espécie híbrida de Callithrix jacchus e 
C. penicillata introduzidos na área de ocorrência do Mico-Leão-Dourado (fragmentos de matas localizadas ao redor da 
Reserva Poço das Antas-RJ). Para tanto, amostras de sangue, cerca de 1 mL, obtidas por meio de  venopunção femural 
e venosecção de capilares da ponta da orelha, estão sendo colhidos. Após a coleta, o material é acondicionado e 
transportado ao laboratório em período inferior a quatro horas após a coleta, quando então é processado.  Até o 
momento, foram observados 33 animais e pela análise hematológica foram observados diminuição nos valores do 
volume corpuscular médio, concentração hemoglobínica corpuscular média, hemoglobinometria, hematócrito e nº de 
leucócitos diferentes daqueles encontrados em animais cativos. Isto pode ser sugestivo de um discreto grau de anemia 
microcítica, hipocrômica e leucocitopenia. Nas avaliações hemoparasitológicas foi observada a presença de microfilária 
em sete indivíduos. A escassez de parâmetros hematológicos e de pesquisas parasitológicas disponíveis em literatura 
sobre animais de vida livre, dificulta a análise da sanidade desta espécie. Portanto, com aumento no nº de animais 
capturados poderá se gerar uma importante fonte de valores de referências hematológicas bem como dos tipos e 
prevalência de hemoparasitos albergados por estas espécies de vida livre na região estudada.     
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Código P-338 
OCORRÊNCIA DE ENTEROPARASITOS EM GATOS DOMÉSTICOS DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA, SP E SUA 
IMPORTÂNCIA EM SAÚDE PÚBLICA.  
 
OCURRENCE OF ENTEROPARASITES WITH ZOONÓTICO POTENTIAL IN DOMESTIC CATS FROM ANDRADINA 
CITY, SP, AND HIS IMPORTANCE IN PUBLIC HEALTH. 

WILLIAN M. D.COELHO (DEP. DE APOIO, PROD. E SAÚDE ANIMAL (DAPSA) DA FAC. DE ODONT. DE 
ARAÇATUBA (FOA) UNESP, SP. FAC. DE CIÊN. AGRÁRIAS DE ANDRADINA, SP (FCAA), CURSO DE MED. 
VET); ALESSANDRO F.T. DO AMARANTE (DEP. DE PARASIT. DO INST. DE BIOCIÊNCIAS DE BOTUCATU – 
UNESP – CAMPUS DE BOTUCATU.); RICARDO V.G. DE SOUTELLO  (FAC. DE CIÊN. AGRÁRIAS DE 
ANDRADINA, SP (FCAA), CURSO DE MED. VET.); MARCELO  V. MEIRELES (DEP. DE CLÍN. CIRURGIA E 
REPROD. ANIMAL (DCCRA) DA FAC. DE ODONT. DE ARAÇATUBA (FOA) UNESP, SP.); VALÉRIA  M.F. DE 
LIMA  (DEP. DE CLÍNICA, CIRURGIA E REP. ANIMAL (DCCRA) DA FAC. DE ODONT. DE ARAÇATUBA (FOA) 
UNESP, SP.); SOLANGE M. GENNARI  (DEP. DE MED. VET. PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL, DA FAC. DE 
MED. VET. E ZOOTECNIA (FMVZ), USP, SP); AZIZ  ABDELNOUR (FAC. DE CIÊN. AGRÁRIAS DE ANDRADINA, 
SP (FCAA), CURSO DE MED. VET); KÁTIA D.S. BRESCIANI (DAPSA) - (FOA) UNESP, SP.) 

Os parasitos gastrintestinais na espécie felina assumem especial relevância em saúde pública devido a sua 
patogenicidade e elevado potencial zoonótico. Este trabalho objetivou avaliar a ocorrência de endoparasitoses em 
felinos domiciliados do Município de Andradina, SP. Um total de 51 amostras fecais de animais de diversas idades e 
raças foram processadas pela Técnica de Flutuação em Solução Saturada de Cloreto de Sódio (I) e pela Técnica de 
Centrífugo - Flutuação em Solução de Sulfato de Zinco (II), no período de março a novembro de 2007. Por meio da 
Técnica I, 100% (51/51) apresentaram ovos ou oocistos de parasitos, com infecção única ou mista, onde se encontrou 
uma positividade de 96,07% (49/51) dos animais para Ancylostoma spp., 43,14% (22/51) para Toxocara spp., 39,21% 
(20/51) para Cistoisospora spp. e 19,6% (10/51) para Dipylidium spp. Pela Técnica II, observou-se a ocorrência de 
endoparasitos em 5,9% (3/51) dos felinos para Giardia spp., 9,8% (5/51) para Cistoisospora spp., 9,8% (5/51) para 
Toxocara spp., 21,56% (11/51) para Ancylostoma spp., 5,88 (3/51) e Dipylidium spp.  Pode-se assim concluir que, os 
gatos domésticos são importantes reservatórios de enteroparasitos e que, devido ao comportamento peculiar dos 
mesmos, torna-se ainda maior os riscos de disseminação de helmintos e protozoários no meio ambiente, podendo 
acometer outras espécies animais, inclusive o homem. Agradecimento: FAPESP, SP. Fundação Educacional de 
Andradina, SP 
 
Código P-339 
ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO SOBRE A OCORRÊNCIA DE ENTEROPARASITOS COM POTENCIAL ZOONÓTICO 
EM CÃES DO MUNICÍPIO DE ANDRADINA, SP.  
EPIDEMIOLOGICAL STUDY ON THE OCCURRENCE OF ENTEROPARASITES WITH ZOONOTIC POTENTIAL IN 
DOGS OF ANDRADINA CITY, SP. 

WILLIAN M.D.COELHO (DEP. DE APOIO, PROD. E SAÚDE ANIMAL (DAPSA) DA FAC. DE ODONT. DE 
ARAÇATUBA (FOA) UNESP, SP. FACUL. DE CIÊN. AGRÁRIAS DE ANDRADINA, SP (FCAA), CURSO DE MED. 
VET.); RICARDO V.G. DE SOUTELLO  (FAC. DE CIÊN. AGRÁRIAS DE ANDRADINA, SP (FCAA), CURSO DE 
MED. VET.); ALESSANDRO F.T. DO AMARANTE  (DEP. DE PARASIT. DO INST. DE BIOCIÊNCIAS DE 
BOTUCATU–UNESP–CAMPUS DE BOTUCATU.); MARCELO V. MEIRELES (DEP. DE CLÍNICA, CIRURGIA E 
REPROD. ANIMAL (DCCRA) DA FAC. DE ODONT. DE ARAÇATUBA (FOA) UNESP, SP.); SOLANGE  M. 
GENNARI  (DEP. DE MED. VET. PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL, DA FAC. DE MED. VET. E ZOOTECNIA 
(FMVZ), USP, SP.); VALÉRIA M.F. DE LIMA  (DEP. DE CLÍNICA, CIRURGIA E REP. ANIMAL (DCCRA) DA FAC. 
DE ODONT. DE ARAÇATUBA (FOA) UNESP, SP.); FERNANDO  P. DE OLIVEIRA  (DEP. DE CLÍNICA, CIRURGIA 
E REP. ANIMAL (DCCRA) DA FAC. DE ODONT. DE ARAÇATUBA (FOA) UNESP, SP.); WESLEN F. P. TEIXEIRA 
(FAC. DE CIÊN. AGRÁRIAS DE ANDRADINA, SP (FCAA), CURSO DE MED. VET.); KÁTIA  D.S. BRESCIANI  
(DEP. DE APOIO, PROD. E SAÚDE ANIMAL (DAPSA) DA FAC. DE ODONT. DE ARAÇATUBA (FOA) UNESP, SP) 

Enteroparasitoses caninas são importantes em saúde pública, principalmente devido ao seu potencial zoonótico. Devido 
à forma de criação destes animais (normalmente nos ambientes domiciliares), acredita-se que a concentração de 
formas evolutivas parasitárias no ambiente seja altíssima, pois, são poucos os proprietários que adotam regularmente 
medidas de tratamento e profilaxia adequadas. Utilizou-se neste trabalho a técnica coproparasitológica de flutuação em 
solução saturada de cloreto de sódio e foi elaborado um questionário sobre cada animal, onde se destacou a 
vermifugação. Entre as 60 amostras colhidas e analisadas, 91,6% (55/60) eram positivas para uma ou mais espécies 
dos seguintes endoparasitos: 90% (54/60) Ancylostoma spp., 18,3% (11/60) Toxocara spp., 10% (6/60) Cistoisospora 
spp., 6,6% (4/60) Dipylidium spp. e 5% (3/60) Giardia spp. Em relação às medidas de controle parasitário adotadas 
pelos proprietários, foram considerados tratados os animais que receberam produtos comerciais até seis meses antes 
da realização de seus respectivos exames. O ato de o médico veterinário medicar determinado cão foi denominado 
como tratamento prescrito por profissional com registro na carteira de sanidade de cada animal.  
Foi designado como tratamento aleatório a administração indiscriminada de princípios ativos sem acompanhamento 
profissional. Os animais foram distribuídos em 3 grupos: grupo I (19 cães submetidos a everminação prescrita), grupo II 
(21 cães tratados aleatóriamente) e grupo III (sem qualquer forma de tratamento prévio). Positividade para uma ou mais 
espécies de enteroparasitos foi detectada em 84,25% (16/19), 90,4% (19/21) e 100% (20/20) dos animais dos grupos I, 
II, III respectivamente. Não houve diferença estatística significativa entre esse três grupos (P>0.05). Frente ao exposto 
pode-se concluir que os enteroparasitos em cães são comumente diagnosticados, independentemente das medidas 
profiláticas e terapêuticas existentes. Endoparasitos foram observados em uma considerável proporção dos animais que 
haviam sido everminados, o que indica a necessidade da realização de exames coproparasitológicos periódicos em 
animais de estimação. Agradecimento: FAPESP,SP. Fundação Educacional de Andradina,SP 
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Código P-340 
PARASITOS GASTRINTESTINAIS EM PSITTACIDAE RECEBIDOS NO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS 
SILVESTRES/CETAS-MA 

GASTRINTESTINAL PARASITES IN PSITTACIDAE RECEIVED IN THE CENTER OF SELECTION OF WILD 
ANIMALS IN SÃO LUIS, MARANHÃO 

MAYRA ARAGUAIA PEREIRA FIGUEIREDO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO); ANA CLARA G. 
SANTOS (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO); RITA DE MARIA SEABRA NOGUEIRA DE 
CANDANEDO GUERRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO) 

Os psittaciformes encontram-se distribuídos em todos os continentes do planeta. São aves cosmopolitas e de fácil 
adaptação. Existem 332 espécies, nas Américas vivem 148 espécies, dessas 80 estão no Brasil, que é considerado o 
país mais rico em diversidade de psitacídeos. Das famílias das grandes aves, a família Psittacidae é a que tem o maior 
número de espécies em risco de extinção e as mais traficadas e vendidas como pets. Estudos que venham a contribuir 
com a sanidade desses animais em cativeiro são importantes para o bem estar, assim como evitar a possibilidade de 
transmissão de zoonoses. Foram coletadas amostras fecais de 75 aves psittaciformes (26 Amazona amazonica, 30 
Amazona aestiva, 11 Aratinga jandaia, 02 Aratinga guarouba, 01 Aratinga aurea, 03 Brotogeris versicolurus, 02 
Anodorhynchus hyacinthinus) recebidas no Centro de Triagem de Animais Silvestres/Cetas-MA. As amostras foram 
analisadas segundo as técnicas de sedimentação espontânea de Hoffmann et al. (1934) e flutuação de Willis (1927).Do 
total de amostras examinadas, 11 (14,7 %) foram positivas e 64 (85,3%) negativas, pelas duas técnicas utilizadas. Em 
10 (38,46%) A. amazonica e em 01 (50%) A. guarouba identificou-se ovos de Ascaridia sp., estes animais estavam 
alojados em gaiolas individuais. Nas gaiolas coletivas por espécie de hospedeiro, as amostras foram processadas em 
pool, sendo o resultado negativo. Em psitacídeos é comum a infecção por Ascaridia, estes parasitos encontram-se 
principalmente no intestino delgado, competindo com o hospedeiro pelos nutrientes. Os parasitos gastrintestinais devem 
ser motivos de preocupação para os médicos veterinários e pesquisas parasitológicas devem ser realizadas como parte 
do programa de diagnóstico durante a permanência dos animais nos centros de triagem, para diminuir a 
susceptibilidade a doenças e encurtar o período de recuperação, possibilitando desta forma mais rapidez na re-
introdução no ambiente natural. Este trabalho vem adicionar informações sobre a sanidade de psitacídeos em cativeiro. 
 
 
Código P-341 
INQUÉRITO SOBRE A IMPORTÂNCIA ZOONÓTICA DE HELMINTOS DE CÃES PARA MÉDICOS VETERINÁRIOS 
CLÍNICOS DE PEQUENOS ANIMAIS ATUANTES NO ESTADO DO PARÁ 

INQUIRY ON ZOONOTIC IMPORTANCE OF DOGS HELMINTHS FOR CLINICAL VETERINARIANS OF SMALL 
ANIMALS FROM THE STATE OF PARÁ 

WELTON S. PRADO (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ); 
KATIANE SCHWANKE (MÉDICA VETERINÁRIA AUTÔNOMA- SALINÓPOLIS/PA); BRUNO C. SOARES 
(FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ); ALESSANDRA 
SCOFIELD (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ); GUSTAVO 
GÓES CAVALCANTE (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ) 

O contato entre cães e o homem tem se estreitado com o crescente hábito da criação desses animais para fins de 
companhia e/ou guarda. Por outro lado, a presença desses animais pode ser um risco em potencial à saúde pública, 
pois podem veicular patógenos, principalmente helmintos. É de responsabilidade do médico veterinário adotar 
procedimentos técnicos, discutir e instruir os proprietários dos cães sobre procedimentos que visem minimizar os riscos 
de exposição dos seres humanos a esses agentes zoonóticos. O presente trabalho teve como objetivo investigar o grau 
de conhecimento dos médicos veterinários clínicos de pequenos animais atuantes no estado do Pará sobre o caráter 
zoonótico dos helmintos parasitas de cães. Questionários foram distribuídos a 51 profissionais dos municípios de 
Belém, Castanhal e Salinas, estado do Pará. Quando argüidos sobre qual a idade em que indicam a vermifugação de 
filhotes, 31,37% (16/51) responderam vermifugar aos 15 dias de vida, 19,60% (10/51) aos 21 dias e 17,64%(9/51) aos 
30 dias. Os gêneros de helmintos que os profissionais consideraram ter importância zoonótica foram Ancylostoma 
86,27% (44/51), Toxocara 54,9%(28/51), Dipylidium 19,60% (10/51), Dirofilaria 11,76%(6/51), Echinococcus 3,92% 
(2/51) e 1,96%(1/51) não souberam responder. Ainda foram citados erroneamente Ascaris 5,88%(3/51), Taenia 5,88% 
(3/51), Trichuris 7,84%(4/51) e Tunga 1,96%(1/51). Orientações sobre zoonoses causadas por helmintos são 
repassadas aos proprietários de cães por 70,58% (36/51) dos profissionais. 62,74% (32/51) dos médicos veterinários 
entrevistados solicitam exames parasitológicos de fezes como “check-up”, sendo que 25,49% (13/51) indicam a 
associação das técnicas de exame direto, técnicas de flutuação e de sedimentação. A vermifugação é indicada após a 
realização de exame coproparasitológico por 23,52% (12/51) dos profissionais. Os resultados dessa pesquisa sinalizam 
a necessidade de atualização por parte dos médicos veterinários entrevistados sobre a importância zoonótica de 
helmintos de cães e o aprimoramento de conceitos sobre controle e prevenção de zoonoses parasitárias.   
Agradecimento CRMV-PA/AP. 
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Código P-342 
INFECÇÃO POR DIOCTOPHYME RENALE (GOEZE, 1782) EM CAVIDADE PERITONEAL DE GATO DOMESTICO- 
FELIS CATUS DOMESTICUS (CARNIVORA, FELIDAE) 

DIOCTOPHYME RENALE (GOEZE, 1782) INFECTION IN THE PERITONEAL CAVITY OF A DOMESTIC CAT- FELIS 
CATUS DOMESTICUS (CARNIVORA, FELIDAE) 

GUILHERME GOMES VEROCAI (MESTRE EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS); FELIPE DELORME AZEVEDO 
(DOUTORANDO/CPGCV/DPA/IV/UFRRJ, BOLSISTA REUNI); THAÍS RIBEIRO CORREIA (PÓS-
GRADUANDA/DPA/IV/UFRRJ, BOLSISTA FAPUR); THIAGO LUIZ PEREIRA MARQUES 
(RESIDENTE/LQEPV/DPA/IV/UFRRJ, BOLSISTA FAPUR); JULIO ISRAEL FERNANDES 
(DOUTORANDO/CPGCV/DPA/IV/UFRRJ, BOLSISTA CNPQ); MARIA CLARA DA SILVA NEGREIROS BOTELHO 
(MÉDICA VETERINÁRIA AUTÔNOMA); FABIO BARBOUR SCOTT (PROFESSOR/DPA/IV/UFRRJ) 

The giant kidney worm, Dioctophyme renale (Goeze, 1782) is considered the largest known parasitic nematode. Its 
complex life-cycle requires an aquatic oligochaete as intermediate host. Furthermore, fishes and frogs can act as 
paratenic hosts, serving as source of infection to the definitive host. Final hosts include several species of wild and 
domesticated mammals, such as the domestic dog. Occasional hosts include cattle, horses, swine and human beings. 
Reports concerning felid hosts, such as the domestic cat, are considered equivocal and require verification. The aim of 
this study was to report a case of parasitism by the Giant Kidney worm, D. renale, in the peritoneal cavity of a domestic 
cat Felis catus domesticus (Carnivora, Felidae). A female adult cat presenting prostration, dehydration, physical debility, 
pronounced jaundice and ascitis, was undertaken to the Department of Animal Parasitology of the Veterinary Institute of 
the Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. The clinical signs resemble a case of peritonitis. Its clinical condition 
was extremely severe, coming to death in few days, despite the treatment given. During the necropsy, a brownish-red 
nematode was found in the peritoneal cavity.There were observed pathological findings possibly due to parasitism, such 
as adherences. The parasite was conserved in saline solution and, after, fixed in alcohol-formaldehyde-acetic acid. The 
nematode was identified, according to helminthological keys, as a male D. renale measuring 24.9 cm length and 3.0 mm 
maximum width. The present case appears to be the first valid report of parasitism by the Giant-kidney worm in the 
domestic cat, according to the Literature. This paper, also, enlarges the range of domestic species acting as D. renale 
host. 
 
Código P-343 
OCORRÊNCIA DE PROTOZOÁRIOS E HELMINTOS EM AMOSTRAS DE FEZES DE GAMBÁS (DIDELPHIS SPP.) 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

OCCURENCE OF PROTOZOA AND HELMINTHS IN FAECAL SAMPLES OF OPOSSUMS (DIDELPHIS SPP.) FROM 
SÃO PAULO STATE 

HILDA F. J. PENA (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL, 
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP); 
MAURICIO C. HORTA (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL, 
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP); 
RAONÍ B. CANAL (DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA, FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP); RENATA A. CASAGRANDE 
(DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA, FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA, 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP); MARINA C. OLIVEIRA (DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA, 
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP); 
ELIANA R. MATUSHIMA (DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA, FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP) 

Dentre os marsupiais encontrados no Brasil, os gambás (Didelphis spp) são os mais parasitados por protozoários e 
helmintos. São animais terrestres e onívoros, hábitos que os tornam mais expostos às infecções por endoparasitas.  
O presente estudo objetivou a detecção de protozoários e helmintos nas fezes de gambás Didelphis albiventris e 
Didelphis aurita provenientes de 14 municípios do Estado de São Paulo. Fezes de 81 gambás adultos (20 D. albiventris 
e 61 D. aurita) foram colhidas de junho de 2003 a dezembro de 2007, nos seguintes municípios do Estado de São 
Paulo: Barueri (1), Cotia (1), Guarujá (1), Itapetininga (1), Itapevi (1), Mogi das Cruzes (8), Pedreira (1), Piracicaba (7), 
Pirassununga (4), Santos (1), São Bernardo do Campo (5), São Paulo (36), Sorocaba (13) e Suzano (1). Os métodos de 
diagnóstico empregados foram a centrífugo-flutuação em solução de sacarose (g=1,203) e a centrífugo-sedimentação 
em água-éter. À análise do exame coproparasitólógico, 75 animais (92,6%) apresentaram pelo menos um dos 
endoparasitas dos seguintes filos: Protozoa (53,1%), Acantocephala (6,2%), Platyhelminthes (19,7%) e 
Nemathelminthes (87,6%). Os parasitas detectados nas fezes foram identificados como: amebídeo (2,5%), Eimeria spp. 
(40,7%), Sarcocystis spp. (23,4%), Cryptosporidium spp. (1,2%), Acantocephala (6,2%), trematódeo (19,7%), 
Strongyloidea (61,7%), Oxyuroidea (77,8%), Ascaroidea (18,5%), Spiruroidea (25,9%), Trichuris spp. (22,2%) e 
Capillaria spp. (29,6%). O presente estudo demonstrou uma alta prevalência de parasitas nas fezes dos gambás em 
praticamente todos os municípios estudados. O conhecimento sobre o endoparasitismo de animais sinantrópicos, como 
os gambás, assume importância na epidemiologia de alguns agentes, podendo representar o grau de contaminação 
ambiental dos locais onde vivem. Em áreas compartilhadas com outros animais domésticos e/ou com o homem, podem 
servir como fonte de infecção de agentes zoonóticos. Novos estudos nesse sentido devem ser realizados, devido à 
escassez de dados sobre ocorrência e prevalência de parasitoses em gambás no Brasil. 
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Código P-344 
FREQÜÊNCIA DO PARASITISMO GASTRINTESTINAL EM CÃES E GATOS ASSOCIADO AO SEU HÁBITO DE 
VIDA 

FREQUENCY OF THE GASTRINTESTINAL PARASITISM IN DOGS AND CATS ASSOCIATED TO HABIT OF LIFE 

LUDIMILA SANTOS AMARAL (UFRRJ); ELIZABETH CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS  (UFRRJ); PATRÍCIA 
GIUPPONI CARDOSO (UFRRJ); FABRÍCIA  GONÇALVES OLIVEIRA (UFRRJ); CAROLINA MAROTTA RIBEIRO 
(UFRRJ); JOICE APARECIDA REZENDE VILELA (UFRRJ); VANESSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS 
(UFRRJ); ARGEMIRO SANAVRIA (UFRRJ) 

Os hábitos de vida de cães e gatos e a classe social de seus proprietários podem influenciar no grau de infestações por 
helmintos. O trabalho objetivou o levantamento das endoparasitoses associadas aos hábitos de vida desses animais, 
além das classes de proprietários, através de entrevistas e exames coproparasitológicos, totalizando 240 amostras de 
três classes sociais, média, média-baixa e baixa (A, B e C) durante 10 meses. Os exames foram realizados no 
Laboratório de Doenças Parasitárias da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, utilizando as técnicas Willis & 
Mollay e Gordon & Whitlock. Compararam-se as freqüências pelo teste Qui-quadrado (5% de significância). Nos 
resultados coproparasitológicos os animais da classe A obtiveram menor infestação (45%) comparados à classe B 
(p<0,05). Não houve diferença nas classes (p>0,05) quanto ao grau de infestação por Ancilostomídeos e outros 
endoparasitas. Quanto ao tempo de vermifugação, animais medicados em até um ano da avaliação, a classe A (95%) 
apresentou maior percentual (p<0,05). Não houve diferença entre as classes B e C (p<0,05) quanto ao percentual de 
animais não vermifugados. A escolha do anti-helmíntico não foi influenciada pelo preço e a marca. A classe A 
apresentou maior percentual (93,7%) no tratamento por prescrição (p<0,05), e a medicação por indicação foi maior pela 
classe B (p<0,05). Quanto aos hábitos dos animais das diferentes classes: viver dentro de casa e passear na rua, não 
houve diferença (p>0,05). Em relação aos que vivem mais dentro de casa; a classe C apresentou elevado percentual 
(32,25%) (p<0,05); criados em canil ou gatil: a classe A apresentou 93,75% (p<0,05), e aos que vivem no quintal, a 
classe C apresentou maior freqüência de 30% (p<0,05). Com isso, há associação dos meios de convívio do animal à 
presença de helmintoses, relacionando os riscos de transmissão de zoonoses, falta de esclarecimento e instituição de 
tratamentos incorretos. Palavra-Chaves: Helmintoses; Hábitos; Cães; Gatos 
 
 
Código P-345 
FREQUÊNCIA E INTENSIDADE PARASITÁRIA DE HELMINTOS GASTRINTESTINAIS EM CÃES NA ÁREA 
URBANA DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, SP. 

PARASITARY FREQUENCY AND INTENSITY OF GASTROENTERIC HELMINTS IN DOGS IN ARAÇATUBA’S 
URBAN AREA 

MIRIAM N. ISHIZAKI (FOA- UNESP-ARAÇATUBA); ADJAIR A. NASCIMENTO (FCAV- UNESP-JABOTICABAL); 
CARLOS N. KANETO (FOA-UNESP-ARAÇATUBA); TELMA R.P.  MONTANO (FOA-UNESP-ARAÇATUBA); 
SILVIA H.V. PERRI (FOA-UNESP-ARAÇATUBA); ROSEMEIRE. O. VASCONCELOS (FCAV-UNESP-
JABOTICABAL); KATIA D.S.  BRESCIANI (FOA-UNESP-ARAÇATUBA) 

O presente estudo objetivou determinar a fauna helmíntica de cães domiciliados na zona urbana do Município de 
Araçatuba, SP. Foram executadas necropsias parasitológicas em 65 cães, 36 machos e 29 fêmeas, com idades entre 
três meses a oito anos, para contagem e identificação dos helmintos. Três (4,62%) cães apresentaram Physaloptera 
praeputialis, numa quantidade variando de 1 a 2 exemplares. Treze (20%) cães albergavam de 1 a 29 espécimes de 
Trichuris vulpis. No intestino delgado foram encontrados de 1 a 967 exemplares de Dipylidium caninum em 39 (60%) 
cães, de 1 a 49 espécimes de Toxocara canis em 16 (24,62%) animais e de 1 a 984 Ancylostoma spp. em 49 (75,38%) 
cães. Pelo Teste Exato de Fisher, não houve correlação (p > 0,05) entre helmintoses e o sexo ou a faixa etária dos 
animais examinados. D. caninum foi responsável pelas infecções mais intensas, enquanto que o gênero Ancylostoma foi 
o mais freqüente. Parasitoses por A. braziliense ocorreram em 22 cães com intensidade variando entre 1 a 112 e 
associação de A. caninum e A. braziliense atingiram 12 animais. A elevada freqüência e intensidade de infecções 
helmínticas, especialmente por Ancylostoma e Toxocara, enfatizam o risco de disseminação destas zoonoses. 
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Código P-346 
INFLUÊNCIA DA LACTAÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE OVOS DE NEMATÓIDES GASTRINTESTINAIS EM 
CABRAS LEITEIRAS DO SETOR DE CAPRINOCULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE 
JANEIRO 

INFLUENCE OF THE LACTATION ON EGGS ELIMINATION OF GASTRINTESTINALS NEMATODES IN MILK 
GOATS OF THE SETOR DE CAPRINOCULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

JENEVALDO BARBOSA DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); CHARLES 
PASSOS RANGEL (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); RAFAELLA CÂMARA TEIXEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); JOÃO FRANCISCO DE MIRANDA GONÇALVES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); ADIVALDO HENRIQUE DA FONSECA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO) 

Um dos grandes entraves para expansão da caprinocultura no Brasil são os prejuízos provocados pelos nematóides 
gastrintestinais, que ocupam grande destaque por causarem baixa produtividade, e em alguns casos, a morte dos 
animais. O objetivo do trabalho foi avaliar a influência da lactação na eliminação de ovos de nematóides gastrintestinais 
em cabras leiteiras. O estudo foi realizado no setor de caprinocultura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
durante doze meses. Foram utilizadas 22 cabras da raça Saanen portadoras de infecção natural criadas em sistema de 
semi-confinamento. As amostras fecais foram coletadas a cada quinze dias diretamente da ampola retal dos animais 
antes e durante o período de lactação.  Para contagem de ovos por grama de fezes foi utilizada a técnica MacMaster e 
para a recuperação das larvas de terceiro estágio, foi realizada coprocultura a partir do pool das fezes de cada coleta, 
sendo estas larvas posteriormente identificadas à microscopia óptica. Os resultados foram transformados 
logaritmicamente e submetidos à análise de variância e testes t Student com nível de significância de 5%, para 
observação de possíveis diferenças entre a eliminação de ovos de nematóides gastrintestinais nos dois períodos 
analisados. O maior valor médio da eliminação de ovos de nematóides gastrintestinais coincidiu com o mês do parto, no 
entanto, não houve diferença estatística entre o período anterior ao parto e o período de lactação. Nos exames de 
coprocultura, foram observadas larvas de Haemonchus sp (78%), Trichostrongylus sp (20%) e Oesophagostomum sp 
(2%), não ocorrendo grande variação na composição das populações ao longo dos 12 meses de estudo. A eliminação 
de ovos de nematóides gastrintestinais, no rebanho estudado, não foi influenciada pela lactação. 
Agradecimento: FAPERJ e CNPq 
 
 
Código P-347 
EFICÁCIA ANTI-HELMÍNTICA IN VITRO DE EXTRATOS DE CISSUS EROSA (PARREIRA) SOBRE OVOS DE 
NEMATÓDEOS DE CAPRINOS 

ANTHELMINTIC EFFECTIVENESS IN VITRO OF EXTRACTS OF CISSUS EROSA (PARREIRA) ON THE EGGS OF 
NEMATODES OF GOATS 

MAURÍCIO MACHADO DE ARAÚJO (UFCG); VINÍCIUS LONGO RIBEIRO VILELA (UFCG); WERLANEIDE 
ARAÚJO DA SILVA (UFCG); RENATA VALÉRIA RÉGIS DE SOUSA (UFCG); THAIS FERREIRA FEITOSA 
(UFCG); ANA CÉLIA RODRIGUES ATHAYDE (UFCG) 

A caprinocultura no Nordeste brasileiro assume um papel relevante na economia da região por apresentar o maior 
rebanho e pelo aproveitamento dos seus produtos e subprodutos. A criação de forma intensiva e em espaço físico 
reduzido vem favorecendo de sobremaneira a incidência das parasitoses, as quais ocupam um lugar de destaque entre 
os fatores que limitam a produção caprina. A fitoterapia surge como alternativa para aumentar os lucros da criação, 
reduzindo o uso de anti-helmínticos convencionais. A planta Cissus erosa (Parreira) é uma espécie botânica 
referenciada como possuidora de atividade antiparasitária, considerada na medicina popular, como anti-helmíntica.  O 
objetivo desta pesquisa foi avaliar a ação ovicida do extrato da planta Cissus erosa (Parreira), frente aos 
trichostrongilídeos de caprinoS. Foram utilizados dois caprinos da raça Moxotó, com seis a 12 meses de idade, peso 
médio de 25 Kg e com infecção poliespecífica para obtenção dos ovos. Para cada 400 ovos, foram utilizados 2 mL do 
extrato nas concentrações 50; 25; 12; 6 e 3% mg/mL-1, colocados em placas de Petri de dez centímetros. O ensaio foi 
realizado em triplicatas. A ação dos extratos vegetais sobre o desenvolvimento dos ovos foi avaliada após o período de 
encubação de 24, 48 e 72 horas. Contatou-se que o percentual de ovos viáveis decresceu com o aumento da 
concentração do extrato, e que a partir da concentração de 12% do extrato o percentual de ovos viáveis caiu para 
34,43%, chegando a 2,41% na concentração de 50%. Os resultados obtidos sugerem que o extrato da Parreira é eficaz 
no tratamento in vitro de nematóides gastrintestinais de caprinos. 
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Código P-348 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-HELMÍNTICA IN VITRO DE EXTRATOS DE CISSUS EROSA (PARREIRA) 
SOBRE LARVAS DE NEMATÓIDES GASTRINTESTINAIS DE CAPRINOS 

EVALUATION OF THE ANTHELMINTIC ACTIVITY IN VITRO OF EXTRACTS OF CISSUS EROSA (PARREIRA) ON 
LARVAE OF GASTRINTESTINAL NEMATODES OF GOATS 

MAURÍCIO MACHADO DE ARAÚJO (UFCG); VINÍCIUS LONGO RIBEIRO VILELA (UFCG); WERLANEIDE 
ARAÚJO DA SILVA (UFCG); RENATA VALÉRIA REGIS DE SOUSA (UFCG); THAIS FERREIRA FEITOSA 
(UFCG); ANA CÉLIA RODRIGUES ATHAYDE (UFCG) 

O parasitismo é a causa primária da redução do potencial produtivo na caprinocultura, sendo responsável por altas 
perdas econômicas. Tendo em vista que este problema é agravado devido à resistência adquirida pelos parasitas aos 
fármacos convencionais, as plantas medicinais ganham lugar de destaque como forma alternativa para o controle 
dessas parasitoses. A Parreira (Cissus erosa) é citada popularmente como cicatrizante e anti-helmíntica. É pertencente 
à família Vitaceae e contém flavonóides, stilbenos, alcalóides, mono, tri e sesquiterpenóides. O objetivo desta pesquisa 
foi avaliar a ação larvicida do extrato da planta Cissus erosa (Parreira), frente aos nematóides gastrintestinais de 
caprinos. Para a obtenção das larvas de helmintos, foram realizadas coproculturas. A partir da suspensão obtida através 
da coprocultura, procedeu-se a contagem e identificação das larvas. As larvas encontradas correspondiam aos gêneros 
Haemonchus, Trichostrongylus, Oesophagostomum e Strongyloides. Foram utilizados dois mililitros do extrato nas 
concentrações 50; 25; 12; 6 e 3% mg/mL-1 para cada 200 larvas e dois mililitros da suspensão contendo as larvas, 
colocados em placas de Petri de dez centímetros. O ensaio foi realizado em triplicatas. A ação dos extratos vegetais 
sobre o desenvolvimento dos ovos foi avaliada após o período de encubação de 24, 48 e 72 horas.  
Verificou-se que o extrato da Parreira foi capaz de interferir negativamente no desenvolvimento das larvas a partir da 
concentração mínima (3%), onde se observou que apenas 84% das larvas encontravam-se viáveis. Este percentual se 
exacerbou nas concentrações 25 e 50%, chegando a 61,59 e 0,00% de larvas viáveis, respectivamente. Tendo em vista 
que a eficácia de um anti-helmíntico é assegurada quando o percentual de redução do número de ovos gastrointestinais 
é superior a 95%, estes resultados demonstram que o extrato da Parreira foi eficaz no teste in vitro com larvas de 
nematóides gastrintestinais de caprinos. 
 
 
Código P-349 
EFICÁCIA ANTI-HELMÍNTICA IN VITRO DE EXTRATOS DE OPERCULINA HAMILTONII (BATATA DE PURGA) 
SOBRE OVOS DE HELMINTOS GASTRINTESTINAIS DE CAPRINOS 

ANTHELMINTIC EFFECTIVENESS IN VITRO OF EXTRACTS OF OPERCULINA HAMILTONII (BATATA DE PURGA) 
ON THE EGGS OF GASTRINTESTINAL HELMINTHES OF GOATS 

MAURÍCIO MACHADO DE ARAÚJO (UFCG); VINÍCIUS LONGO RIBEIRO VILELA (UFCG); WERLANEIDE 
ARAÚJO DA SILVA (UFCG); RENATA VALÉRIA RÉGIS DE SOUSA (UFCG); THAIS FERREIRA FEITOSA 
(UFCG); ANA CÉLIA RODRIGUES ATHAYDE (UFCG) 

Os freqüentes surtos de verminoses junto à criação de caprinos no semi-árido paraibano caracterizam o modelo 
inadequado de controle que vem sendo utilizado pelos produtores. A utilização de sub-dosagens e a persistência da 
utilização de anti-helmínticos com o mesmo princípio químico são alguns dos fatores que podem contribuir para um 
rápido desenvolvimento da resistência anti-helmíntica.  A fitoterapia busca alternativas de controle destas helmintoses, 
que poderão reduzir o custo de produção, assim como, prolongar o aparecimento de resistência anti-helmíntica. Muitas 
plantas são popularmente conhecidas como possuidores de atividade anti-helmítica, dentre elas, a Batata-de-purga 
(Operculina hamiltonii). O objetivo deste trabalho foi avaliar a ação ovicida do extrato da planta Operculina hamiltonii 
(Batata-de-purga), frente aos nematódeos gastrintestinais de caprinos. Foram utilizados dois caprinos da raça Moxotó, 
com idades entre seis e doze meses, com peso médio de 25 Kg e com infecção poliespecífica para obtenção dos ovos. 
Para cada 400 ovos foram utilizados dois mililitros do extrato nas concentrações 50; 25; 12; 6 e 3% mg/mL-1, colocados 
em placas de Petri de dez centímetros. O ensaio foi realizado em triplicatas. A ação dos extratos vegetais sobre o 
desenvolvimento dos ovos foi avaliada após o período de encubação de 24, 48 e 72 horas. O procedimento foi 
igualmente repetido com água destilada para o controle positivo e com Febendazole para o controle negativo. 
Observou-se que houve uma redução no percentual de ovos viáveis com o aumento da concentração do extrato. A 
partir da concentração de 12% do extrato, a redução de ovos viáveis foi de 67,57%, chegando a 20,93% na 
concentração de 50%. Os resultados concluem que o extrato da batata de purga é eficaz na redução de ovos de 
nematóides gastrintestinais de caprinos em tratamento in vitro. 
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Código P-350 
AVALIAÇÃO DO MÉTODO FAMACHA© EM DIFERENTES CATEGORIAS DE OVINOS 

USE OF THE FAMACHA© SYSTEM IN DIFFERENT SHEEP CATEGORIES 

FELIPE SABBAG (PUCPR); DHÉRI  MAIA (PUCPR); GUILHERME  DE CARLI (PUCPR); EDUARDO  BUENO 
(PUCPR); TIAGO  PONTES (PUCPR); FELIPE  POHL DE SOUZA (PUCPR); CRISTINA SOTOMAIOR (PUCPR); 
ANA SILVIA  PASSERINO (PUCPR) 

O controle da verminose, utilizando anti-helmínticos indiscriminadamente, provoca resistência aos vermífugos. O 
método FAMACHA© é uma nova alternativa, que visa reduzir o número de animais desverminados, diminuindo a 
resistência aos princípios ativos e os gastos na produção. O objetivo deste trabalho foi avaliar o método FAMACHA© 
em ovinos de diferentes categorias. De Outubro/2006 a Abril/2008, quinzenalmente, eram realizadas avaliações em 59 
animais de três parques da Prefeitura Municipal de Curitiba (Barigui, Naútico e São Lourenço). A cada avaliação, os 
animais eram divididos por categoria e classificados pelo método FAMACHA©. Foram realizadas 1524 avaliações, 
sendo 52,5% de ovelhas, 10,7% de ovelhas em lactação, 10,1% de cordeiros, 11,8% de cordeiros desmamados, 13,3% 
de borregos e 1,7% de reprodutores. Na análise das porcentagens de animais classificados de 1 a 5 (F1 a F5) pelo 
método FAMACHA©, observam-se diferenças. Nas ovelhas, houve 83,4% de animais classificados como F1, 14,0% 
como F2, 2,6% como F3 e nenhum F4 ou F5. As ovelhas em lactação apresentaram 54,4% F1, 33,8% F2, 10,5% F3 e 
1,2%F4, indicando que, mesmo na idade adulta, tornam-se mais susceptíveis por estarem em lactação. Os cordeiros 
foram classificados como F1 em 83,4% das avaliações, F2 em 13,1%, F3 em 1,5%, F4 em 1,5% e F5 em 0,5%. Os 
cordeiros desmamados, 82,1% F1, 14,8% F2, 2,0% F3, 0,7% F4 e 0,3% F5. Nos borregos, a classificação foi de 71,0% 
F1, 23,0% F2, 4,5% F3, 1,4% F4 e 0,1% F5. Apenas nos cordeiros, cordeiros desmamados e borregos houve animais 
classificados como F5, demonstrando a maior susceptibilidade destas categorias. Os reprodutores representaram a 
categoria mais resistente, tendo sido classificados como F1 em 96,1% das avaliações e F2 em 3,9%. O conhecimento 
das diferenças de susceptibilidade entre as categorias de ovinos permite uma utilização mais adequada do método 
FAMACHA©, com avaliações mais freqüentes dos animais mais susceptíveis.  
 
 
Código P-351 
EFICÁCIA ANTI-HELMÍNTICA DO PRODUTO ENDOG (OURO FINO SAÚDE ANIMAL), EM CÃES 

ANTI-HELMINTH EFFICACY OF THE PRODUCT  ENDOG (OURO FINO SAÚDE ANIMAL), ON DOGS. 

FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO (DISCENTE DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, INSTITUTO DE 
VETERINÁRIA (IV), UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ), BOLSISTA CNPQ); 
VANESSA PAULINO DA CRUZ VIEIRA (DISCENTE DE MESTRADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS VETERINÁRIAS, INSTITUTO DE VETERINÁRIA (IV), UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE 
JANEIRO (UFRRJ), BOLSISTA CNPQ); RAQUEL MOREIRA PIRES DOS SANTOS MELO (DISCENTE DE 
DOUTORADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS, IV/UFRRJ, BOLSISTA 
CAPES); LUCIANA DE LIMA BEZERRA (DISCENTE DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, 
INSTITUTO DE VETERINÁRIA (IV), UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ), 
BOLSISTA PROJETO BIEXT); FELIPE DELORME DE AZEVEDO (DISCENTE DE DOUTORADO DO CURSO DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS, IV/UFRRJ, BOLSISTA REUNI); JULIO ISRAEL FERNANDES 
(DISCENTE DE DOUTORADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS, IV/UFRRJ, 
BOLSISTA CNPQ); PEDRO VIANNA TAVARES (DISCENTE DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, 
INSTITUTO DE VETERINÁRIA (IV), UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ), 
BOLSISTA CNPQ); THIAGO LUIZ PEREIRA MARQUES (RESIDENTE DO DEP. DE PARASITOLOGIA ANIMAL 
(DPA), IV/UFRRJ, BOLSISTA FAPUR); THAÍS  RIBEIRO CORREIA (PÓS-DOUTORANDA DO DEP. DE 
PARASITOLOGIA ANIMAL (DPA), IV/UFRRJ, BOLSISTA FAPUR); FABIO BARBOUR SCOTT (PROFESSOR 
ADJUNTO DO DPA/IV/UFRRJ) 

Os helmintos possuem um papel relevante dentre as endoparasitoses caninas, constituindo-se um dos principais fatores 
que interferem no desenvolvimento dos animais. O presente estudo teve como finalidade avaliar a eficácia do produto 
ENDOG (Ouro Fino), Pamoato de Pirantel + Praziquantel + Febantel + Ivermectina, frente a infecções naturais dos 
principais helmintos gastrintestinais, quando empregado em cães. Para o ensaio de eficácia, foram selecionados com 
base nos resultados positivos de exames de fezes, 24 cães sem raça definida, com idade variando de dois meses a 
nove anos,  divididos em dois grupos, contendo 12 animais cada. O grupo I foi mantido como controle, sem tratamento. 
O grupo II foi tratado com comprimidos ENDOG (Ouro Fino), administrados por via oral. Exames de fezes foram 
efetuados para efeito de diagnóstico da infecção, nos dias -7, -4, -1, 0 (dia do tratamento), +2, +5 e +7. No 8º dia pós-
tratamento, os cães foram eutanasiados, seguindo a resolução do Conselho Federal de MedicinaVeterinária. Ato 
contínuo foi realizada a necropsia de todos os animais, onde foram coletados o conteúdo total do estômago, intestino 
delgado e intestino grosso, fixados em formol acético a 5%, para posterior separação, identificação e quantificação dos 
helmintos presentes. Nos resultados obtidos em cães com idade inferior à seis meses, o produto ENDOG (Ouro Fino) 
demonstrou uma eficácia de 97,8% para Ancylostoma caninun e 91,9% para Toxocara canis. Já em cães com idade 
superior à seis meses, a eficácia obsevada para A. caninun foi de 95,3% . As infecções naturais por T. canis, tanto do 
grupo controle quanto do tratado, foram ausentes. Para Dipylidium caninun, o anti-helmíntico em teste, obteve uma 
eficácia de 94,7% e para Trichuris vulpis, a eficácia encontrada foi de 82,4%. Sendo assim, pode-se concluir que a 
administração do produto ENDOG (Ouro Fino) atingiu níveis de eficácia superiores a 95,0% contra os principais 
parasitos gastrintestinais de cães no Brasil.  
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Código P-352 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-HELMÍNTICA IN VITRO DE EXTRATOS DE OPERCULINA HAMILTONII 
(BATATA DE PURGA) SOBRE LARVAS DE NEMATÓIDES GASTRINTESTINAIS DE CAPRINOS 

EVALUATION OF THE ANTHELMINTIC ACTIVITY IN VITRO OF EXTRACTS OF OPERCULINA HAMILTONII 
(BATATA DE PURGA) ON LARVAE OF GASTRINTESTINAL NEMATODES OF GOATS 

RENATA VALÉRIA REGIS DE SOUSA (UFCG); MAURÍCIO MACHADO DE ARAÚJO (UFCG); VINÍCIUS LONGO 
RIBEIRO VILELA (UFCG); WERLANEIDE ARAÚJO DA SILVA (UFCG); THAIS FERREIRA FEITOSA (UFCG); ANA 
CÉLIA RODRIGUES ATHAYDE (UFCG) 

A utilização de anti-helmintos contra nematódeos gastrointestinais de pequenos ruminantes, especialmente caprinos, é 
indispensável no Nordeste brasileiro, levando a maioria dos criadores a aplicarem diversos grupos de anti-helmínticos 
com várias doses por ano, e que inevitavelmente, causa a diminuição da eficácia do produto. A Operculina hamiltonii 
(Batata de purga) é uma espécie pertencente à família Convolvulaceae, e popularmente citada como alternativa 
ecológica para o controle de nematódeos. Este trabalho teve como objetivo avaliar a ação larvicida do extrato da planta 
Operculina hamiltonii (Batata-de-purga), sobre helmintos gastrintestinais de caprinos. Para a obtenção das larvas 
infectantes, foram realizadas coproculturas das fezes de caprinos da raça Moxotó com infecção poliespecífica. Essas 
fezes foram umedecidas por sete dias e mantidas em copos de vidro (cada copo com 15 gramas de fezes) a uma 
temperatura de aproximadamente 27ºC. Passado esse tempo, as larvas foram coletadas no líquido contido nas 
coproculturas. Para cada 200 larvas foram utilizados dois mililitros do extrato nas concentrações 50; 25; 12; 6 e 3% 
mg/mL-1, água destilada para o controle positivo e para o controle negativo foi utilizado Albendazole 5%, com três 
repetições cada tratamento. A ação dos extratos vegetais sobre o desenvolvimento das larvas foi avaliada após o 
período de encubação de 24, 48 e 72 horas. Os resultados demonstraram redução no percentual de larvas viáveis com 
o aumento da concentração do extrato. Após um período de incubação de 24 horas, a partir da concentração de 25% do 
extrato, a redução de larvas viáveis foi de 91,40%, chegando a 85,50% na concentração de 50%. Este percentual se 
exacerbou após 72 horas de incubação, onde a concentração de 50% foi capaz de reduzir 96,0% das larvas viáveis. 
Conclui-se que o extrato da batata de purga é eficaz na redução de larvas de nematóides gastrintestinais de caprinos 
em tratamento in vitro. 
 
 
Código P-353 
SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DO MÉTODO FAMACHA© 

SENSITIVITY AND SPECIFICITY OF FAMACHA© SYSTEM 

DHÉRI  MAIA  (PUCPR); FELIPE  SABBAG (PUCPR); GUILHERME  DE CARLI (PUCPR); HENRIQUE  
GOELLNER (PUCPR); DIONIR  MORO (PUCPR); FELIPE  POHL DE SOUZA (PUCPR); ANA SILVIA  PASSERINO 
(PUCPR); CRISTINA  SOTOMAIOR (PUCPR) 

As parasitoses gastrintestinais podem representar um empecilho no desenvolvimento da ovinocultura. Devido à 
resistência dos parasitos aos princípios ativos, métodos alternativos de controle, como o FAMACHA©, vêm sendo 
utilizados. O objetivo deste trabalho é avaliar a sensibilidade e especificidade do método para ovinos. Foram utilizados 
ovinos de dois parques da Prefeitura Municipal de Curitiba (Barigui e São Lourenço) e da Fazenda Experimental Gralha 
Azul da PUCPR. De Agosto/2006 a Abril/2008, a cada 45 dias, os animais eram avaliados pelo método FAMACHA© por 
pessoas treinadas e amostras de sangue eram colhidas para determinação do hematócrito (Ht). A partir da relação do 
Ht e FAMACHA© calculou-se a sensibilidade, porcentagem de animais anêmicos corretamente identificados (portanto 
desverminados), e a especificidade, porcentagem de animais não anêmicos identificados corretamente (sem 
desverminar). Para definição de anemia dois critérios foram utilizados: Ht menor que 18% e Ht menor que 15%, assim 
como para definir animais desverminados: classificados como FAMACHA© 4 (F4) e F5 e classificados como F3, F4 e 
F5. No total foram realizadas 339 avaliações. A sensibilidade foi 66,66% considerando anemia quando o Ht é menor que 
18% e desverminando animais F3. Se os animais F3 não forem desverminados, a sensibilidade diminui para 33,33%. A 
especificidade foi de 96,99% e 100% respectivamente. Utilizando Ht menor que 15% para considerar anemia, a 
sensibilidade foi 100% desverminando F3 e 66,66% sem desverminar o F3, e especificidade 96,72% e 100%. De acordo 
com os dados, seria recomendado desverminar todos os animais que apresentarem FAMACHA© 3, para que se 
trabalhe com sensibilidade e especificidade altas. A sensibilidade alta indica que todos os animais anêmicos estão 
sendo tratados. A especificidade alta indica que animais que não precisam ser desverminados, realmente não estão 
sendo tratados, o que também vem de encontro aos anseios das novas estratégias de controle de verminose, que 
buscam reduzir ao máximo o número de desverminações. 
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Código P-354 
OCORRÊNCIA DE PARASITOS GASTRINTESTINAIS EM CALLITHRICHIDEOS EM CATIVEIRO NO ESTADO DO 
MARANHÃO 
 
OCCURRENCE OF GASTROINTESTINAL PARASITES IN CALLITRICHIDS OF CAPTIVITY IN THE STATE OF THE 
MARANHÃO 

MAYRA ARAGUAIA PEREIRA FIGUEIREDO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO); DANIEL 
PRAZERES CHAVES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA) 

As pesquisas em primatologia vêm avançando nas últimas décadas, não só pela utilização de primatas não-humanos 
em laboratórios de biomedicina, mas pelo reconhecimento da sua importância na sistemática dos ambientes florestais. 
Um estudo sobre parasitos gastrintestinais em primatas mantidos em cativeiros é importante para o manejo das colônias 
e para a manutenção da saúde das pessoas que trabalham com esses animais, pois muitos destes parasitos são 
causadores de zoonoses. Estudos têm demonstrado que primatas não-humanos são naturalmente infectados por 
parasitos que são patogênicos para o homem. O presente estudo foi desenvolvido a partir de 13 amostras fecais de 
callithrichideos (14 Callithrix argentata, 02 Callithrix jacchus, 04 Callithrix penicillata, 04 Leontopithecus chrysomelas, 09 
Saguinus midas niger) do criadouro conservacionista Parque Zoobotânico Ararajuba do Ipê. As jaulas que possuíam 
mais de um indivíduo as amostras foram processadas em pool. As amostras foram analisadas segundo a técnica de 
sedimentação espontânea de Hoffmann et al. (1934) no Laboratório de Parasitologia da Universidade Estadual do 
Maranhão. Identificou-se Taenia sp. em todas as amostras de S. midas niger e em C. jacchus, neste também Trichuris 
sp., em  C. penicillata Ancilostomideos e em  L. chrysomelas 50%  das amostras (uma amostra) foram positivas para 
Strongyloides sp. Todas as amostras de C. argentata estavam negativas. Totalizando em 30,77% em amostras 
negativas e 69,23% em positivas para um ou mais parasitos. Observamos que no criadouro as fontes de infecção são 
limitadas já que os animais não têm contato com o solo, a maioria das jaulas fica a 0,53m do solo e estas não permitem 
o acúmulo de fezes. O estudo reafirma a importância da higienização do ambiente de animais em cativeiro como forma 
de quebrar o ciclo dos parasitos e minimizar os meios de infecção. 
Agradecimento: Criadouro Parque Zoobotânico Ararajuba do Ipê  
 
 
Código P-355  
ENSAIOS PRELIMINARES PARA VALIDAÇÃO DO MÉTODO FAMACHA© EM CONDIÇÕES DE SEMI-ÁRIDO 
PARAIBANO 
 
PRELIMINARY ESSAYS TO THE VALIDATION OF FAMACHA© METHOD IN CONDITIONS OF SEMI-ARID 
PARAIBANO  

VINÍCIUS LONGO RIBEIRO VILELA (UFCG); GUSTAVO BESERRA SOLANO (UFCG); MAURÍCIO MACHADO DE 
ARAÚJO (UFCG); RENATA VALÉRIA REGIS DE SOUSA (UFCG); WERLANEIDE ARAÚJO DA SILVA (UFCG); 
THAIS FERREIRA FEITOSA (UFCG); ANA CÉLIA RODRIGUES ATHAYDE (UFCG) 

As helmintoses gastrintestinais se constituem no principal fator limitante para a produção de caprinos em todo o mundo, 
especialmente nas regiões tropicais, onde os prejuízos econômicos são mais acentuados.  O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a utilização do método Famacha©como estratégia auxiliar no controle de parasitas em caprinos do 
semi-árido paraibano. Além do acompanhamento clínico, foram determinados valores do hematócrito e contagem do 
número de ovos por grama de fezes (OPG) para avaliar a relação existente entre os exames. Foram utilizadas 30 
cabras da raça Moxotó, avaliadas mensalmente por um período de 90 dias. O método Famacha© aconselha vermifugar 
os animais que apresentarem coloração da mucosa ocular a partir do grau três. Porém, diante dos resultados obtidos 
pelo OPG e hematócrito, as cabras que apresentaram mucosa de grau três não necessitariam serem vermifugadas. O 
método Famacha©, embora também indicado para uso em caprinos, requer pequenas adaptações para sua melhor 
aplicabilidade nas condições estudadas.  Palavras-Chave: Caprinocultura, hematócrito, helmintoses. 
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Código P-356 
COMPARAÇÃO DAS TÉCNICAS DE SENDIMENTO-CENTRÍFUGO-FLUTUAÇÃO (MARTINS ET AL., 2003) E 
CENTRÍFUGO-FLUTUAÇÃO NO DIAGNÓSTICO DE TOXOCARA CANIS EM CÃES 
 

COMPARISON BETWEEN THE TECHNIQUES OF SEDIMENTATION-CENTRIFUGAL-FLOATATION (MARTINS ET 
AL., 2003) AND CENTRIFUGAL-FLOTATION ON THE DIAGNOSIS OF TOXOCARA CANIS IN DOGS 

PEDRO VIANNA TAVARES (GRADUAÇÃO MED. VETERINÁRIA UFRRJ, BOLSISTA PIBIC/CNPQ); CLARISSA 
PIMENTEL DE SOUZA (DOUTORANDA CIÊNCIAS VETERINÁRIAS UFRRJ, PROFESSORA PARASITOL. 
VETERINÁRIA UNESA); GUILHERME GOMES VEROCAI (MÉD. VETERINÁRIO, MESTRE CIÊNCIAS 
VETERINÁRIAS UFRRJ); THIAGO LUIZ PEREIRA MARQUES (RESIDENTE DPA IV UFRRJ, BOLSISTA FAPUR) 

O nematóide Toxocara canis é um dos principais parasitos intestinais de cães, sendo mais prevalente em filhotes. O 
diagnóstico da infecção por este parasito se faz por diferentes técnicas coproparasitológicas, como a de Centrífugo-
flutuação em solução saturada de açúcar, que é uma das mais empregadas na rotina dos laboratórios veterinários. A 
técnica de Sedimento-centrífugo-flutuação foi inicialmente desenvolvida para o diagnóstico de cestóides em eqüinos, 
porém se mostrou uma ótima concentradora de ovos de diferentes gêneros de nematóides, sendo superior às técnicas 
consideradas padrão para tais helmintos. O objetivo do presente estudo foi avaliar a validade e reprodutibilidade da 
técnica de Sedimento-centrífugo-flutuação para o diagnóstico de T. canis em cães, sendo a técnica de Centrífugo-
flutuação considerada padrão. Foram coletadas amostras fecais de 133 cães, machos e fêmeas, de diferentes raças e 
idades. Todas as amostras foram submetidas às duas técnicas, sendo que a de Sedimento-centrífugo-flutuação sofreu 
uma adequação à espécie hospedeira, pois foram utilizados 10g de fezes, enquanto para eqüinos são utilizados 30g. A 
validade foi determinada através do cálculo da sensibilidade, especificidade e valores preditivos positivo e negativo e, 
para avaliação da reprodutibilidade foi utilizado o indicador de Kappa. Das amostras fecais, em 14 (10,5%) a infecção 
por T. canis foi diagnosticada por ambas as técnicas, em 1 (0,8%) somente pela técnica de Centrífugo-flutuação e em 
15 (11,3%) apenas pela Sedimento-centrífugo-flutuação. A sensibilidade da técnica de Sedimento-centrífugo-flutuação 
foi de 93,3%, a especificidade de 87,3%, e os valores preditivos positivo e negativo de 48,3 e 99,0%, respectivamente. A 
reprodutibilidade, dada pelo grau de concordâncias entre os resultados das técnicas foi k= 0,57, considerado regular. A 
técnica de Sedimento-centrífugo-flutuação apresentou um índice Kappa regular quando comparada à técnica padrão e 
uma alta sensibilidade, o que a classifica como uma técnica diagnóstica melhor. 
 
 
Código P-357  
PREVALÊNCIA PARASITOLÓGICA DE CAVALOS DE CARROCEIROS EM CURITIBA, PARANÁ 

PARASITOLOGYCAL PREVALENCE OF CART-HORSES IN CURITIBA, PARANÁ 

CAIO CÉZAR FERRARO (UFPR); ANNELISE B. KLOSS (UFPR); DAMARIS F. DE SOUZA (UFPR); PAULA S. DE 
TOLEDO (UFPR); MARINE ANGÉLICA P. FINGER (UFPR); IVAN DECONTO (UFPR); ALEXANDER W.  BIONDO 
(UFPR); MARCELO B. MOLENTO (UFPR) 

Os cavalos de carroceiros são utilizados como alternativa para a população de baixa renda para a coleta de material 
reciclável. Entretanto, estes eqüinos são manejados sem assistência adequada, sofrendo com diversos problemas, 
entre eles as parasitoses. 
Foram utilizados 41 animais neste estudo, seu escore corporal e outros parâmetros foram analisados, assim como a 
contagem de ovos de parasitas de amostra fecal. Foi determinada a ausência de ovos em 12% e infecção em 88% dos 
animais. Ovos de estrongilídeos foram encontrados em todos os animais contaminados, as vezes associados a oocistos 
ou Parascaris equorum. Esta condição pode ser devido ao péssimo manejo nutricional e a carga de trabalho excessiva 
a que estes animais são submetidos. Necessita-se urgentemente de melhorias no manejo sanitário e de programas de 
controle parasitário para estes animais.  Palavras – Chave: Eqüinos, parasitos, carroceiros. 
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Código P-358 
PRINCIPAIS PARASITOSES ENCONTRADAS EM LOBO GUARÁ (CHRYSOCYON BRACHYURUS) (ILLIGER, 1815) 
DE VIDA LIVRE ORIUNDOS DA ZONA DA MATA MINEIRA. 

SURVEY OF PARASITIC IN FREE-RANGING MANED WOLF (CHRYSOCYON BRACHYURUS) (ILLIGER, 1815) 
FROM ZONA DA MATA MINEIRA. 

GEDIENDSON RIBEIRO DE ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); VÍTOR CONSENTINO RIBEIRO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ALEXANDRE DE OLIVEIRA TAVELA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
VIÇOSA); THYARA DE DECO SOUZA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); MOACIR CARRETA JÚNIOR 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); LEANES CRUZ DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); 
INGRIDE BONENBERGER (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); TARCÍZIO ANTÔNIO REGO DE PAULA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA) 

Dentre os carnívoros silvestres da América do Sul, o Lobo guará (Chrysocyon brachyurus) se destaca por ser a maior 
espécie de canídeo silvestre. Os lobos-guarás são onívoros e alimentam-se basicamente de pequenos vertebrados e 
frutos. São animais de hábito crepuscular, solitários e bastante territorialistas. Sua distribuição abrange principalmente o 
cerrado brasileiro, Paraguai e Bolívia. Embora não se enquadre na categoria crítica da IUCN, corre alto risco de 
extinção na natureza a médio prazo, em função do declínio populacional e da extrema fragmentação da área de 
ocupação. O objetivo deste trabalho foi identificar as principais parasitoses encontradas em lobo-guará de vida livre 
encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres da Universidade Federal de Viçosa (CETAS-UFV). Foram 
feitos exames coproparasitológicos qualitativos, exame microscópico direto, método de flutuação de Willis e método de 
sedimentação de Hoffmann; e quantitativos, contagem de ovos por grama de fezes (OPG), além da busca por 
ectoparasitas. Foi também realizado necropsia de um lobo-guará que veio a óbito por atropelamento. Por meio dos 
exames foi possível identificar alta infestação por ovos de Ancylostoma sp , Trichuris sp e oocistos de Isospora sp. A 
quantificação no OPG foi de 4350 ovos para Ancylostoma sp e de 3900 oocistos para Isospora sp. A necropsia, foi 
encontrado no exame macroscópico do rim direito um exemplar do nematóide Dioctophyma renale, macho, de 30 cm de 
comprimento. Carrapatos da espécie Amblyomma sp., similar à A. goeldii, foi encontrado na análise por ectoparasitas. 
Foi também diagnosticado infestações por pulgas da espécie Ctenocephalides canis e por larvas de moscas, causando 
quadros de miíases nos condutos auditivos. Em se tratando das enteroparasitoses, apesar da elevada carga parasitária, 
os animais não apresentaram sinais clínicos característicos, sendo assim, considerados carreadores assintomáticos. A 
fragmentação dos habitats naturais e a aproximação com ambientes antropizados facilitam a transmissão, entre animais 
domésticos e silvestres, desses parasitas e dos respectivos microorganismos por eles veiculados. Apoio: Cnpq, Capes e 
Fapemig. 
 
 
Código P-359 
 INTESTINAL DE MORCEGOS CAPTURADOS EM ÁREAS URBANAS DA CIDADE DE SÃO PAULO - SP/BRASIL 

STUDY OF THE INTESTINAL HELMINTIC FAUNA OF BATS CAPTURED IN URBAN AREAS OF THE SÃO PAULO 
CITY - SP/BRAZIL 

LEYVA CECILIA VIEIRA DE MELO (INSTITUTO ADOLFO LUTZ); PEDRO LUIZ SILVA PINTO (INSTITUTO 
ADOLFO LUTZ); LUCIA EIKO OISHI YAI (LABORATÓRIO DE ZOONOSES E DOENÇAS TRANSMITIDAS POR 
VETORES); MARLI M. MAEDA (LABORATÓRIO DE ZOONOSES E DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES); 
MIRIAN MATOS SODRÉ (CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES) 

São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, onde mais de 10 milhões de habitantes convivem com uma variada 
fauna sinantrópica, demonstrando a importância de estudos das zoonoses circulantes nesta região. Morcegos em áreas 
urbanas são animais que preocupam a Saúde Pública e o Centro de Controle de Zoonoses da capital dispõe de equipe 
que executa capturas a partir de denúncias de munícipes. O objetivo deste estudo foi aproveitar esta demanda para 
investigar a helmintofauna. Os sistemas digestórios dos morcegos foram retirados e separados (esôfago e estômago, 
intestino delgado e intestino grosso). Cada parte foi analisada em estereomicroscópio e os parasitos encontrados foram 
fixados em álcool 70%, sendo que trematódeos e cestódeos foram previamente comprimidos. Dos 340 morcegos 
analisados no período de abril a dezembro de 2007, 54 (15,88%) apresentaram algum tipo de infecção por helmintos. 
Os morcegos capturados estão distribuídos em três famílias (Phylostomidae, Molossidae e Vespertilionidae) e 23 
espécies. Dentre os animais positivos, as espécies de maior prevalência foram Tadarida. brasiliensis (32%), 
Glossophaga soricina (13,5%) e Molossus molossus (7,9%). Quanto aos hábitos alimentares, 39 (20%) morcegos 
insetívoros estavam infectados, representando 72% dos animais positivos; 8 (15%) nectarívoros, 15% dos positivos e 7 
(8%) frugívoros, 13% dos positivos. Foram encontrados nematódeos das superfamílias Trichinelloidea e 
Trichostrongyloidea, subfamília Anoplostrongylinea; cestódeos do gênero Hymenolepis e o trematódeo 
Edcaballerotrema eduardocaballeroi, ocorrendo em intestino delgado. Grande parte dos helmintos encontrados em 
intestino grosso e estômago estavam associados ao alto grau de infecção no intestino delgado, demonstrando ser esta 
a região do trato digestório mais acometida. Até o momento não foram encontrados helmintos de importância médica 
nos morcegos estudados a despeito das espécies que ainda estão em fase de identificação. 
Agradecimento: FAPESP Nº 06/60575-3 

 



354 

 

Código P-360 
EFICÁCIA IN VITRO DO FUNGO DUDDINGTONIA FLAGRANS CONTRA LARVAS DE NEMATÓIDES 
GASTRINTESTINAIS DE OVINOS 

IN VITRO EFFICACY OF THE FUNGUS DUDDINGTONIA FLAGRANS AGAINST GASTROINTESTINAL NEMATODE 
LARVAE OF SHEEP 

FLÁVIA BIASOLI ARAÚJO (ESTUDANTE M.SC, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, UFPR ); MARCELO  
BELTRÃO MOLENTO (LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. 
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 1540, CEP: 80035-050 CURITIBA, PR; DANIEL BORGES SÁVIO (GRADUANDO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA, UFPR); ANNELISE  KLOSS (GRADUANDO DE MEDICINA VETERINÁRIA, UFPR); 
CAIO CÉZAR FERRARO (LGRADUANDO DE MEDICINA VETERINÁRIA, UFPR); GABRIELE PAIVA CHAGAS 
(LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE, 
UENF); CLÓVIS DE PAULA DOS SANTOS (LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL, 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE, UENF) 

A utilização de agentes biológicos é uma alternativa para o controle sanitário de rebanhos. O objetivo deste trabalho foi 
determinar a eficácia do fungo nematófago Duddingtonia flagrans em teste in vitro contra parasitas gastrintestinais 
presentes em fezes de ovelhas naturalmente infectadas. Amostras fecais (10g) com ovos por grama de fezes (OPG) 
acima de 1000 foram selecionadas, homogeneizadas e semeadas em placas de Petri, sendo posteriormente inoculado 
D. flagrans em oito doses (0,0; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 e 6,4g (Ensaio 1). As dosagens foram obtidas a partir do 
cálculo, peso médio dos animais multiplicado pela quantidade em gramas de milho (substrato fúngico contendo 350 mil 
clamidósporos), dividido pela média de fezes eliminadas pelos animais diariamente. Por fim, multiplicou-se pela 
quantidade de fezes em cada placa. Estas foram incubadas a 28ºC e 80% de umidade por 14 dias. Após esse período, 
as larvas foram recuperadas pela técnica de Baermann, identificadas e quantificadas. Todos os testes foram realizados 
em triplicata. O experimento foi repetido com doses adicionais de 0,00625; 0,0125 e 0,025g (Ensaio 2). Houve diferença 
significativa (p<0,01) entre as concentrações e os grupos controles. Os dados de correlação (R2=0.3059/Ensaio 1 e 
0.2859/Ensaio 2) sugerem o uso de doses menores do fungo com o  intuito de estabelecer o teste in vitro como 
ferramenta eficiente para acessar o efeito de D. flagrans. Palavras-chave: Duddingtonia flagrans, ovinos, nematóides. 
 
 
Código P-361 
OCORRÊNCIA DE PARASITOS INTESTINAIS EM FELINOS ATENDIDOS NA CLÍNICA ESCOLA DA 
UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO. 

OCCURRENCE INTESTINAL PARASITES IN CATS SUBMITED TO UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO 
TEACHING CLINIC. 

JULIANA LEITÃO MENEZES (UCB); ANANDA MÜLLER PEREIRA (UFF ); PEDRO BITTENCOURT VELHO (UFF); 
THALITA COSTA DE CARVALHO BAPTISTA (UCB); EDISON EDUARDO VASCONCELLOS GOULART DO 
AMARANTE (UCB) 

Os parasitos gastrintestinais na espécie felina têm grande importância, não somente pela ação espoliativa ao 
hospedeiro, mas também pela participação de vários deles em problemas de Saúde Pública. Várias zoonoses 
parasitárias estão associadas ao contato humano com animais de companhia, principalmente cães e gatos. No presente 
estudo foram analisados dados referentes a 35 exames coproparasitológicos realizados no Laboratório de Parasitologia 
Veterinária da UCB. O grupo examinado continha felinos de todas as faixas etárias, com ambos os sexos e raças 
variadas, levados à Clínica Escola da UCB. Todas as amostras foram processadas através das técnicas de flutuação 
em solução saturada de sal ou açúcar (Willis) e sedimentação simples (Hoffman).  A leitura das lâminas foi realizada em 
microscopia óptica com aumentos de 40X, 100X e 400X. Dentre as 35 amostras avaliadas, apenas 14,29% (n=5) foram 
positivas. Os cinco animais com resultado positivo estavam infectados por Ancylostoma sp., sendo que 40% (n=2) deles 
apresentavam coinfeção por Toxocara cati. Provavelmente a baixa infecção por parasitas se deve ao fato de que os 
animais do presente levantamento eram domiciliados, com acesso a veterinários, e controle periódico de endoparasitas. 
A coinfeção por esses parasitas não é um achado incomum, podendo levar a um agravamento da doença nos felinos. É 
importante ressaltar que, embora houvesse baixo percentual de animais positivos, larva migrans cutânea e larva 
migrans visceral são zoonoses parasitárias causadas, respectivamente, pelos helmintos Ancylostoma braziliense e 
Toxocara spp. e devido ao fato dos gatos hospedarem a maioria desses agentes durante toda a vida, estes animais 
adquirem especial importância na epidemiologia dessas parasitoses nos animais e homem. 
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Código P-362 
EFEITO DO MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO SULPHUR SOBRE NEMATÓDEOS GASTRINTESTINAIS, 
RESISTENTES A IVERMECTINA, DE CORDEIROS INFECTADOS NATURALMENTE. 

EVALUATION OF THE HOMEOPATHIC MEDICINE SULPHUR ON GASTROINTESTINAL NEMATODES OF 
NATURALLY INFECTED LAMBS RESISTANT TO IVERMECTIN. 

ADRIANA CAVALCANTI (SECRETARIA DA SAÚDE); MARIA CONSUELO  CARIBE AYRES (EMV/UFBA); FLÁVIO 
AUGUSTO  MENEZES ECHEVARRIA (EMBRAPA-CPPSUL); FRANCISCA  SANTOS RIBEIRO (EMV/UFBA); 
FERNANDA  WASHINGTON DE MENDONÇA LIMA (FACULDADE DE FARMÁCIA/UFBA); MARIA TEREZA  
BARRETO GUEDES (FACULDADE DE FARMÁCIA/UFBA); MARIA ANGELA  ORNELAS-ALMEIDA (EMV/UFBA) 

The Sulphur, a homeopathic medicine, was tested in the control of gastrointestinal nematodes in crossbred lambs. Sixty 
animals of Santa Inês breed were randomly distributed in three groups of 20 animals each. Group 1 (G1) was orally 
administered 10 drops of Sulphur 30 cH diluted in 5 mL of water once a day, for three months; Group 2 (G2) orally 
received a single dose of 0.2 mg / kg / PV ivermectin, and Group 3 (G3) was orally given 5.0 mL of water in a single day. 
Clinical evaluation, the FAMACHA © degree, weight gain, feces and blood examination were performed on days 0, 15, 
35 and 72 of treatment. On Day 72, six animals from each group were slaughtered for helminthes´ evaluation in the 
gastrointestinal tract. There was a significant difference (P <0.05) between the mean EPG of G1 (60.00 ± 18.35) and G3 
(205.00 ± 14, 69), and significant weight gain (P <0.01) between the G1 (5.96 ± 1.84) and G2 (3.78 ± 2.12), and between 
G1 and G3 (3.74 ± 1.63). Larvae of the genera Haemonchus, Trichostrongylus, Cooperia and Oesophagostomum were 
identified in fecal cultures. G1 had significantly lower H. contortus counts than G3 (P <0.03); between these groups, 
there were significant differences in the means of eosinophils (P <0.04), neutrophils (P <0.01), and lymphocytes (P 
<0.02). The concentrations of IgG antibodies were higher in G1 than in G2 and G3 (P <0.05). The serum average of total 
protein and its fractions did not vary among the groups (P> 0.05). Better results were found using Sulphur when 
compared with animals that received ivermectin. In addition, the group that was administered Sulphur had a 60% 
reduction in parasitism by H. contortus, had a better immune response, a more efficient weight gain, and no symptoms of 
parasitic diseases. Agradecimento: FAPESB 
 
 
Código P-363 
LIGAND-GATED ION-CHANNELS IN THE GENOME OF HAEMONCHUS CONTORTUS 

LIGAND-GATED ION-CHANNELS IN THE GENOME OF HAEMONCHUS CONTORTUS 

ROBIN N. BEECH (INSTITUTE OF PARASITOLOGY, MACDONALD CAMPUS, MCGILL UNIVERSITY, QUEBEC, 
CANADA ); JING  LIAN (INSTITUTE OF PARASITOLOGY, MACDONALD CAMPUS, MCGILL UNIVERSITY, 
QUEBEC, CANADA ); JOSEPH  NABHAN (INSTITUTE OF PARASITOLOGY, MACDONALD CAMPUS, MCGILL 
UNIVERSITY, QUEBEC, CANADA ) 

The nervous system of nematodes provides a primary target for anthelmintic drugs. A majority of drugs bind to, and 
activate members of the ligand-gated ion-channel family. Many newly developed anthlemintics also appear to exert their 
effects through these channels, highlighting their importance for parasite neurobiology and the mechanisms of action and 
resistance to many anthelmintic drugs. Bioinformatic analysis of the genome sequence data available for the model 
sheep nematode Haemonchus contortus has identified a large family of about 90 ligand-gated ion-channels. These 
include channels predicted to gate anions or cations in response to ligands, including acetylcholine, GABA, Glutamate, 
Serotonin, Histamine and others. Targeted amplification of reverse transcribed adult and larval H. contortus mRNA, using 
primers specific for predicted LGIC sequence and the sequence of either spliced leaders SL1 or SL2 has produced 
cDNA clones from 34 LGIC genes. Several of these show evidence of alternative splicing typical of the similar channels 
found in the nematode Caenorhabditis elegans. With one exception, transcripts were trans-spliced to either SL1 or SL2. 
In one instance, different cDNA products from a single gene were identified that had been fused to either SL1 or SL2. 
Phylogenetic analysis in comparison with the LGIC family from C. elegans shows that a majority of the genes are 
homologous with those in the parasite. Some genes are present only within C. elegans while others are unique to H. 
contortus. The great similarity in predicted sequence between several of the LGICs in H. contortus suggests that this 
gene family has undergone significant evolutionary change since the most recent common ancestor with C. elegans. 
Direct comparison between the LGIC families in a parasitic and non-parasitic nematodes will help us predict the utility of 
C. elegans as a model system for understanding the parasitic nematode nervous system.  
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Código P-364 
FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À DISPERSÃO DA FASCIOLA HEPATICA LINNAEUS, 1758 NA 
MESORREGIÃO DO ALTO RIO SAPUCAÍ, MINAS GERAIS.  

RISK FACTORS RELATED TO THE DISPERSION OF FASCIOLA HEPATICA LINNAEUS, 1758 IN THE 
MESORREGIÃO DO ALTO RIO SAPUCAÍ, MINAS GERAIS.  

EDUARDO OLIVEIRA (EMBRAPA); JOZIANA BARÇANTE (FASEH); THALES BARÇANTE (PUCMINAS); LANUZE 
MOZZER (UFMG); LUCIANE FERREIRA (UFMG); MARCOS GUIMARÃES (UFMG); WALTER LIMA (UFMG) 
FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À DISPERSÃO DA Fasciola hepatica Linnaeus, 1758 NA MESORREGIÃO 
DO ALTO RIO SAPUCAÍ, MINAS GERAIS.  

Introdução: Fasciola hepatica é um parasito dos ductos biliares de diversas espécies de mamíferos, principalmente 
ruminantes. É considerado o trematódeo de maior importância na pecuária mundial com perdas estimadas em U$3,2 
bilhões/ano decorrentes de queda na produção de leite, carne e lã, condenação de fígados em abatedouros e elevados 
gastos com quimioterápicos. Estudos recentes têm demonstrado a ocorrência de F. hepatica em rebanhos bovinos do 
estado de Minas Gerais. Nesse sentido, o conhecimento dos fatores de risco relacionados à distribuição da F. hepatica 
são preponderantes para o melhor conhecimento da epidemiologia da doença e para a proposição de novas estratégias 
de controle que visem reduzir a disseminação do parasito no estado. Objetivo: Identificar fatores de risco relacionado à 
dispersão do parasito no estado, com a avaliação de características sócio-culturais de proprietários rurais; identificar a 
presença de bovinos e moluscos naturalmente infectados por F. hepatica e provenientes da mesorregião do Alto Rio 
Sapucaí, Minas Gerais. Material e Métodos: foram aplicados questionários a 64 proprietários rurais da região do Alto Rio 
Sapucaí. Na ocasião, fezes bovinas foram coletadas diretamente da ampola retal dos animais e processadas pela 
técnica de quatro tamises metálicas para pesquisa de ovos do parasito. Para determinação dos fatores de risco foi 
utilizado um algorítimo matemático para validação de um modelo de predição de risco para ocorrência de F. hepatica. 
Moluscos aquáticos foram coletados e identificados para avaliação de infecção natural por formas evolutivas de F. 
hepática. Resultados: Das propriedades amostradas 90,6% apresentaram pelo menos um bovino positivo no exame 
coproparasitológico, e 1,56 % destas apresentaram moluscos infectados. Conclusões: Em análise preliminar verificou-se 
que a dispersão da F. hepatica pode estar correlacionada ao tipo de relevo irregular das pastagens, terrenos com 
pastagens alagadas e fonte de bebida com água parada. Palavras Chave: Fasciola hepatica, distribuição, Minas 
Gerais. 
Apoio: FAPEMIG, CNPq e EMBRAPA. 
1 – EMBRAPA CAPRINOS. Sobral-CE.. 
2 – FASEH – Faculdade da Saúde e Ecologia Humana. Vespasiano-MG. 
3 – PUC Minas. Campus Poços de Caldas. 
4 – Departamento de Parasitologia - Universidade Federal de Minas Gerais. 
Agradecimento: A Edna Maia pela valiosa colaboração. 
 
 
Código P-365 
REAÇÕES SOROLÓGICAS CRUZADAS ENTRE LEISHMANIOSE E TRIPANOSSOMÍASE CANINA 

SEROLOGICAL CROSS REACTIONS BETWEEN CANINE LEISHMANIASIS AND TRYPANOSOMIASIS 

FELIPE DE FREITAS GUIMARÃES (RESIDENTE DA ÁREA DE ZOONOSES E SAÚDE PÚBLICA FMVZ-UNESP-
BOTUCATU/SP); LEILA ULLMANN (RESIDENTE DA ÁREA DE ZOONOSES E SAÚDE PÚBLICA FMVZ-UNESP-
BOTUCATU/SP); LUCILENE GRANUZZIO CAMOSSI (PÓS-GRADUANDA DA ÁREA DE SAÚDE ANIMAL, SAÚDE 
PÚBLICA VETERINÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR); HAROLDO GRECA JUNIOR (PÓS-GRADUANDO DA 
ÁREA DE SAÚDE ANIMAL, SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR); HELIO LANGONI 
(3PROFESSOR TITULAR, COORDENADOR DO NÚCLEO DE PESQUISAS EM ZOONOSES, PESQUISADOR 1B-
CNPQ-FMVZ-UNESP-BOTUCATU/SP) 

A leishmaniose visceral é uma zoonose causada por um protozoário do gênero Leishmania, sendo o cão seu principal 
reservatório, principalmente no ambiente urbano. Na tripanossomíase, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, o 
cão também é considerado reservatório pela sua proximidade com o homem. Um dos métodos utilizados no diagnóstico 
sorológico da leishmaniose nos cães é a imunofluorescência indireta (RIFI), e podem ocorrer reações cruzadas entre 
leishmaniose visceral, tegumentar e tripanossomíase utilizando-se esta técnica. O objetivo do presente estudo foi avaliar 
amostras de soro de 514 cães provenientes de cidades consideradas endêmicas e silenciosas para leishmaniose, 
encaminhadas à rotina diagnóstica pela RIFI no Laboratório do Serviço de Diagnóstico de Zoonoses da FMVZ-UNESP-
Botucatu/SP, durante o ano de 2007. Foram considerados como positivos títulos a partir de 40 para leishmaniose e 20 
para tripanossomíase. Do total de amostras encaminhadas, 389 (75,68%) foram negativas para ambas as enfermidades 
e 125 (24,32%) foram positivas. 106 (84,80%) foram positivas para ambas as enfermidades, 41 (38,68%) com os 
mesmos títulos e 65 (61,32%) com títulos diferentes. 17 (13,6%) foram positivas somente para leishmaniose e duas 
(1,6%) foram positivas para tripanossomíase. Os resultados demonstram a importância das ações de vigilância 
epidemiológica para as duas enfermidades, principalmente no caso de reações cruzadas. A epidemiologia de ambas as 
enfermidades deve ser levada em consideração para o diagnóstico definitivo. Pesquisas devem ser realizadas, 
comparando técnicas diagnósticas, para minimizar a ocorrência de reações cruzadas entre elas, uma vez que não se 
indica a eutanásia de cães positivos para tripanossomíase, fato que ocorre com relação à leishmaniose visceral. 
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Código P-366 
RESPOSTA IMUNE CELULAR FRENTE À INOCULAÇÃO DE L. CHAGASI EM CAMUNDONGOS BALB/C 
IMUNOSSUPRIMIDOS 

CELLULAR IMMUNE RESPONSE FOR L.CHAGASI INOCULATION IN IMMUNOSUPPRESSED BALB/C  

JULIANA G. MACHADO (FMVZ/UNESP/BOTUCATU); JULIANO L. HOFFMANN (FMVZ/UNESP/BOTUCATU); 
VIVIAN L. K. KRAUSE (MÉDICA VETRINÁRIA); FERNANDA C. GAIO (FMVZ/UNESP/BOTUCATU); ARISTEU 
VIEIRA DA SILVA (UNIPAR/UMUARAMA); LUCIANE A. DIAS-MELICIO (IB/UNESP/BOTUCATU); HELIO 
LANGONI (FMVZ/UNESP/BOTUCATU) 

A Leishmaniose Visceral é uma zoonose relevante que afeta principalmente pacientes imunossuprimidos, e tornou-se 
um sério problema para a saúde pública nos últimos anos. O objetivo deste trabalho foi de avaliar a imunopatologia da 
infecção com Leishmania chagasi em camundongos BALB/c imunossuprimidos com dexametasona até o momento da 
infecção. Foram realizadas culturas de células esplênicas sem estímulo e com estímulo (Ag de L. chagasi) para 
dosagem das citocinas IFN-gama, IL-2, IL-4 e IL-10, e determinação das cargas parasitárias do baço e do fígado. Os 
grupos imunossuprimidos apresentaram o peso dos baços e porcentagem de CD4 estatisticamente inferiores aos 
grupos normais no momento da infecção. Nos demais momentos  revelaram a produção tanto de citocinas do tipo TH1 
(IFN-gama e IL-2) quanto do tipo TH2 (IL-10). Os grupos infectados se comportaram de maneira semelhante, 
produzindo citocinas TH1 e TH2, independentemente de um deles ter sido imunossuprimido e infectado. As cargas 
parasitárias do baço e do fígado destes grupos não apresentaram diferença estatística em nenhum dos momentos. 
Sugere-se que a imunossupressão realizada com a dexametasona não interferiu na infecção com L. chagasi, 
provavelmente pelo seu efeito reversível. Agradecimento: FAPESP; Universidade Paranaense 
 
 
Código P-367 
RESPOSTA INFLAMATÓRIA DO TRATO INTESTINAL E LINFONODOS MESENTÉRICOS DE CÃES 
SINTOMÁTICOS E ASSINTOMÁTICOS COM LEISHMANIOSE VISCERAL 

INFLAMMATORY RESPONSE OF INTESTINE AND MESENTERIC LYMPH NODES OF SYMPTOMATIC AND 
ASYMPTOMATIC DOGS WITH VISCERAL LEISHMANIASIS 

DEYSE NAIRA MASCARENHAS COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); LUCILENE DOS SANTOS 
SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); LEOPOLDINA ALMEIDA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); 
PROFA. MSC. ANA LIS BARRADA MEIDEIROS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); PROFA.DRA. SILVANA 
MARIA MEDEIROS DE SOUSA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); PROF.DR.ASSIS  LIMA COSTA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ) 

INTRODUÇÃO:Leishmanioses são doenças infecciosas causadas por parasitas do gênero Leishmania cujas 
manifestações clínicas dependem da interação entre a virulência do parasita e da resposta imune do hopedeiro. A 
Lutzomyia longipalpis é o vetor da Leshmania (L.) chagasi no Brasil.São escassas as descrições patológicas e 
parasitárias relacionadas ao envolvimento do trato gatrointestinal na Leishmaniose Visceral.METODOLOGIA: Utilizou se 
18 cães com sorologia e parasitologia positivas para leishmaniose visceral, sendo 12 cães sintomáticos e 6 
assintomáticos.Após eutánasia, realizou se necropsia, colheita de fragmentos dos intestinos delgados, grosso e 
linfonodos mesentéricos.Foram realizados imprints em lâminas para análise citológica de fragmentos dos orgãos,em 
seguida, estes foram fixados em formol neutro tamponado a 10% para análise histopatológica.RESULTADOS: A análise 
citológica revelou baixa carga parasitária nos intestinos. O número de parasitas encontrados variou de 0 a 5, o íleo 
apresentou maior carga parasitária. Na análise anátomo patologica, os intestinos apresentaram mucosa espessa, 
edemaciadas, pregas evidentes, congestas e hemorragias equimóticas, especialmente no intestino delgado. No íleo 
havia hipertrofia das placas de Payer.Não foram observadas diferenças macroscópicas evidentes entre cães 
sintomáticos e assintomáticos. Os linfonodos apresentaram volume aumentado, serosa lisa e brilhante e coloração 
branco amarelada. A análise histopatológica revelou, nos cães sintomáticos,discreto aumento no número de células 
inflamatórias na lâmina própria e vilosidades intestinais. Nos assintomáticos, esse aumento foi significante. Nos dois 
grupos, o infiltrado inflamatório era de intensidade média. Em linfonodos mesentéricos não foi observado deplesão 
folicular, nem de células da região paracortical. Em ambos os grupos a lesão foi total.A presença de granuloma era de 
intensidade média a moderada nos assintomáticos e moderada nos sintomáticos.CONCLUSÃO: Não foi observada 
relação entre a carga parasitária e alterações clínicas da leishmaniose visceral, pois ambos os grupos de cães 
apresentaram baixa carga parasitárias. As alterações macroscópicas dos intestinos e linfonodos mesentéricos, eram 
similares nos animais sintomáticos e assintomáticos. 
Agradecimento: Universidade Federal do Piauí. 
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Código P-368 
FATORES EPIDEMIOLÓGICOS ASSOCIADOS COM A LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA EM 
HUMANOS NO BAIRRO CINCO LAGOS, MUNICÍPIO DE MENDES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

EPIDEMIOLOGICAL FACTORS ASSOCIATED WITH HUMAN TEGUMENTARY LEISHMANIOSIS IN CINCO LAGOS 
DISTRICT, MENDES MUNICIPALITY, STATE OF RIO DE JANEIRO  

FRANZISKA HUBER (INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIA (FAETEC) DE PARACAMBI); LUCIA HELENA 
MORRA DE  LIMA (INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIA (FAETEC) DE PARACAMBI) 

O presente estudo foi realizado para investigar os fatores epidemiológicos envolvidos com  a notificação, no SINAN, de 
dez casos de Leishmaniose Tegumentar Americana no Município de Mendes, Estado do Rio de Janeiro, ocorridos no 
período de 2003 a 2006. Em 2000, um Médico Veterinário ao ser chamado para atender um cão diagnosticou 
Leishmaniose tegumentar, sugerindo a eutanásia do animal. A proprietária do cão, não acatando a decisão, deu o 
animal a um morador do bairro Cinco Lagos, no município de Mendes. A equipe da Vigilância Epidemiológica  efetuou a 
busca do animal pelo bairro, sem contudo, o encontrar. O bairro é tipicamente rural com a presença de muitos animais 
silvestres e domésticos e grande ocorrência de matas. Foram realizadas visitas domiciliares em duas ruas do bairro, 
para a identificação dos casos notificados e investigação das condições ambientais favoráveis à infecção. Do total de 
dez casos notificados, oito foram detectados, sendo pesquisados um total de 21 famílias compreendendo 104 pessoas, 
53 foram do sexo masculino e 51 do sexo feminino, sendo que cinco pessoas do sexo masculino e três do sexo 
feminino tiveram Leishmaniose Tegumentar.  Quando foi pesquisado o nível de conhecimento dos entrevistados sobre 
Leishmaniose, foi constatado que 17 (81%) famílias sabem o que é leishmaniose e 12 (57%) fazem uso de medidas 
preventivas contra a Leishmaniose, consistindo em limpeza do terreno e uso de fogueiras para espantar os mosquitos, 
bem como uso de repelentes. Casos de Leishmaniose foram relatados por moradores de quatro (19,04%) residências. 
Sendo que, em uma residência ocorreram quatro casos da doença. No presente estudo 16 (76%) propriedades 
apresentavam criação de animais. Os fatores ambientais observados e favoráveis à infecção foram a moradia próxima à 
mata, manutenção de animais no peridomicilio e baixa renda familiar, porém não ocorreu associação estatisticamente 
significativa entre estes fatores e a ocorrência da infecção. 
 
 
Código P-369 
EPIDEMIOLOGICAL VIGILANCE OF LEISHMANIASIS IN SERA SAMPLES OF CATS FROM CURITIBA, PR, 
BRAZILVIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA DE LA LEISHMANIASIS EN MUESTRAS DE SUERO DE GATOS DEL ESTADO DE PARANÁ 

RODRIGO C. SILVA (DOUTORANDO DA ÁREA DE SAÚDE ANIMAL, SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA E 
SEGURANÇA ALIMENTAR, DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE VETERINÁRIA E SAÚDE PÚBLICA, DA 
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA– UNESP- BOTUCATU-SP); ANA PAULA  F. L. 
CORRÊA (DOUTORANDA DO PROGRAMA DE DOENÇAS TROPICAIS DA FACULDADE DE MEDICINA – 
UNESP – BOTUCATU/SP); AUDREY R. C. BRAGA (MESTRANDA DA ÁREA DE SAÚDE ANIMAL, SAÚDE 
PÚBLICA VETERINÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR, DO DEPARTAMENTO DE HIGIENE VETERINÁRIA E 
SAÚDE PÚBLICA, DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA– UNESP- BOTUCATU-SP); 
JULIANO L. HOFFMANN (MESTRANDO DO PROGRAMA DE DOENÇAS TROPICAIS DA FACULDADE DE 
MEDICINA – UNESP – BOTUCATU/SP); MARÚCIA A. CRUZ (MESTRE EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS – UFPR – 
CURITIBA/PR); HELIO LANGONI (PROFESSOR TITULAR, COORDENADOR DO NÚCLEO DE PESQUISAS EM 
ZOONOSES, DEPARTAMENTO DE HIGIENE VETERINÁRIA E SAÚDE PÚBLICA DA FACULDADE DE MEDICINA 
VETERINÁRIA E ZOOTECNIA - UNESP-BOTUCATU/SP) 

Leishmaniasis is a parasitic protozoan zoonosis with a high impact to public health. Dogs are the definitive hosts in urban 
areas but cats are presenting some importance too. Thus, this study aimed to study the serological frequency of 
antibodies to Leishmania spp. in cats from an indene region. 258 cat sera samples from Curitiba, PR, Brazil were 
screened and titred to Leishmania spp. by indirect fluorescent antibody test (IFAT), researching IgG antibodies, with cut-
off 40, at the Zoonosis Researches Center, FMVZ, UNESP, Campus of Botucatu, SP, Brazil. Only 4/258 (1.55%) cat 
sera samples reacted, presenting titer 40. This low frequency of antibodies shows that the cats present a low risk of 
infection to human beings in the studied region. Some factors, like sandflies and clime, can interfere on this frequency, 
but the city control is very important to prevent the infection in other species of animals. The parasite occurs in this 
species in Curitiba, PR, even that the environment and the other epidemiological variables not allowing the dissemination 
of this parasite. Therefore, cats may be hosts to Leishmania spp. but with minor importance than dogs in this city, 
needing more studies with other epidemiological variances to determine the true risk of the infection to human beings. 
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Código P-370 
COMPARAÇÃO ENTRE TÉCNICAS DIRETAS E INDIRETAS PARA O DIAGNÓSTICO DA LEISHMANIOSE 
VISCERAL CANINA 
 
COMPARISON BETWEEN DIRECT AND INDIRECT TECHNIQUES FOR THE CANINE VISCERAL LEISHMANIASIS 
DIAGNOSIS 

JANAINA B. CAMARGO (MESTRANDA DA ÁREA DE SAÚDE ANIMAL, SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA E 
SEGURANÇA ALIMENTAR, DO DEP. DE HIGIENE VETERINÁRIA E SAÚDE PÚBLICA, DA FACUL. DE MED. 
VETERINÁRIA E ZOOTECNIA– UNESP- BOTUCATU-SP); MARCELLA Z. TRONCARELLI (MESTRANDA DA 
ÁREA DE SAÚDE ANIMAL, SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR, DO DEP. DE 
HIGIENE VETERINÁRIA E SAÚDE PÚBLICA, DA FACUL. DE MED. VETERINÁRIA E ZOOTECNIA– UNESP- 
BOTUCATU-SP.); JULIANA G. MACHADO (DOUTORANDA DA ÁREA DE SAÚDE ANIMAL, SAÚDE PÚBLICA 
VETERINÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR, DO DEP. DE HIGIENE VETERINÁRIA E SAÚDE PÚBLICA, DA 
FACUL. DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA– UNESP- BOTUCATU-SP); ANA PAULA  F. L. CORRÊA 
(DOUTORANDA DO PROGRAMA DE DOENÇAS TROPICAIS DA FACUL. DE MEDICINA – UNESP –
BOTUCATU/SP); HELIO LANGONI (5PROFESSOR TITULAR DA DISCIPLINA DE ZOONOSES DO DEP. DE 
HIGIENE VETERINÁRIA E SAÚDE PÚBLICA, FMVZ-UNESP-BOTUCATU-SP, BOLSISTA DE PRODUTIVIDADE E 
PESQUISA-1B-CNPQ) 

A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma zoonose desencadeada por protozoários da espécie Leishmania 
(Leishmania) chagasi e seu principal reservatório é o cão doméstico. Visando o controle da enfermidade nos municípios 
endêmicos, a eliminação de cães sorologicamente positivos é um dos métodos utilizados na tentativa de reduzir a 
incidência da enfermidade em humanos. Desta maneira, o diagnóstico nos cães ganha relevância quando o objetivo é 
interromper o ciclo epidemiológico da doença. Todavia, as técnicas diagnósticas mais empregadas apresentam falhas 
que podem culminar na eliminação de cães não infectados, - falso-positivos -, assim como manter no ambiente cães 
infectados, - falso-negativos-. A pesquisa teve como objetivo comparar as técnicas diagnósticas mais utilizadas: as 
indiretas, que detectam anticorpos, representadas pela reação de imunofluorescência indireta (RIFI) e o ensaio 
imunoenzimático (ELISA) nos quais foram utilizados como antígenos cepas de Leishmania (Leishmania) major; e as 
diretas, a reação em cadeia pela polimerase (PCR) utilizando os iniciadores LINR4 e LIN19 gênero-específícos e a 
citologia corada ao Giemsa, ambas de aspirados de linfonodos. Foram calculadas a sensibilidade e especificidade, 
tomando como padrão-ouro o exame citológico. Foram colhidas 100 amostras de cães provenientes de Bauru, área 
endêmica para LVC, e 100 amostras controles negativos obtidas em Botucatu, área não endêmica. Todos os controles 
negativos foram negativos em todas as provas, redundando em especificidade de 100%. A RIFI apresentou 
sensibilidade 98%; o ELISA 93% e a PCR 91%. Desta forma, pode-se concluir que tanto as sorologias como a PCR de 
aspirados de linfonodos podem ser utilizadas como forma de diagnosticar a LVC, todavia, os exames sorológicos 
apresentaram maior sensibilidade comparados às provas de diagnóstico direto do parasito, fato que pode ser explicado 
pelo baixo parasitismo do órgão utilizado nas análises. A utilização de provas diagnósticas em conjunto torna-se mais 
adequada para identificação de maior número de animais infectados, tornando o controle da enfermidade mais efetivo.  

 
Código P-371 
AÇÃO DO FUNGO METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. ACRIDUM SOBRE OVOS DE LUTZOMYIA LONGIPALPIS  
ACTION OF THE METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. ACRIDUM FUNGI ON LUTZOMYIA LONGIPALPIS EGGS 

STHENIA S. A. AMÓRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS VETERINÁRIAS, LAB. DOENÇAS PARASITÁRIAS); CLAUDIA M. L. BEVILAQUA (UNIV. EST. DO 
CEARÁ, PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS, LAB. DOENÇAS PARASITÁRIAS); 
FRANCISCO M. C. FEIJÓ (UNIVE. FED. RURAL DO SEMI-ÁRIDO, LAB. MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA, 
MOSSORÓ-RN); NILZA D. ALVES (UNIV. FED. RURAL DO SEMI-ÁRIDO, LAB. MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA, 
MOSSORÓ-RN); PAULA G. M. OLIVEIRA (UNIV. FED. RURAL DO SEMI-ÁRIDO, LAB. MICROBIOLOGIA 
VETERINÁRIA, MOSSORÓ-RN); ROMEIKA H. M. ASSUNÇÃO (UNIV. FED. RURAL DO SEMI-ÁRIDO, LAB. 
MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA, MOSSORÓ-RN); GISLAYNE C. X.  PEIXOTO (UNIV. FED. RURAL DO SEMI-
ÁRIDO, LAB. MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA, MOSSORÓ-RN); FÚLVIO A. M. FREIRE (UNIVERSIDADE FED. 
RURAL DO SEMI-ÁRIDO, LAB. MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA, MOSSORÓ-RN); MICHELLINE V. MACIEL 
(UNIV. EST. DO CEARÁ, PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS, LAB. DOENÇAS 
PARASITÁRIAS); ANA C. F. L. MELO (UNIV. FEDERAL DO PIAUÍ, CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO) 

O controle da leishmaniose visceral não tem sido efetivo na redução da incidência da doença, determinando a 
necessidade de reavaliação das ações propostas. Uma alternativa sugerida é o uso do controle biológico do vetor com 
fungos entomopatogênicos. Nesse contexto, o presente estudo avaliou a ação do fungo Metarhizium anisopliae var. 
acridum no desenvolvimento de ovos de Lu. longipalpis. Para o qual foram preparadas cinco diluições de 104 a 108 
conídios/mL do fungo adicionados dos controle negativo e positivo, com 9 repetições cada. Foram aspergidos 3mL de 
cada suspensão em potes contendo 30 ovos, onde foram analisados o período de incubação e eclosão. Os ovos não 
eclodidos foram semeados em BDA para reisolamento fúngico oriundo do material infectado, para posterior 
identificação. As análises dos dados foram feitas através de regressão linear simples e ANOVA. A ação de M. anisopliae 
var. acridum sobre os ovos demonstrou um retardo médio de 2 dias e redução de 40% na eclosão, onde apenas 17% 
das larvas eclodidas morreu ao final de 8 dias, não tendo havido diferença estatísticamente significativa entre as 
concentrações. Também não houve êxito no reisolamento fúngico a partir dos ovos. Podendo-se concluir que M. 
anisopliae var. acridum não possui bom potencial patogênico sobre ovos de Lu. longipalpis, embora sejam necessárias 
mais pesquisas para obtenção de maiores evidências. 
Agradecimento: CAPES 
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Código P-372 
DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DE TOXOPLASMOSE, LEISHMANIOSE E DOENÇA DE CHAGAS EM CÃES 
PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS 

SEROLOGICAL DIAGNOSIS OF TOXOPLASMOSIS, LEISHMANIASIS AND CHAGAS' DISEASE IN DOGS FROM 
CAMPO GRANDE MUNICIPALITY - MS 

AUDREY RENNÓ CAMPOS BRAGA (UNESP/BOTUCATU-SP); ANA PAULA FERREIRA LOPES CORRÊA 
(UNESP/BOTUCATU-SP); LUCILENE GRANUZZIO CAMOSSI (UNESP/BOTUCATU-SP); SIMONE BALDINI 
LUCHEIS (APTA/BAURU-SP); HÉLIO LANGONI (UNESP/BOTUCATU-SP) 

Os cães são importantes na cadeia epidemiológica da toxoplasmose pelo seu estreito contato com o homem e pelos 
hábitos desses animais de xenomosfilia, sendo considerados vetores mecânicos ao carrear fezes de felinos 
contaminadas com oocistos esporulados de Toxoplasma gondii. Esses mesmos animais são importantes reservatórios 
de Leishmania spp. e Trypanosoma cruzi sendo os principais elos da cadeia de transmissão dessas doenças. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar o perfil sorológico de cães para a toxoplasmose, leishmaniose e doença de Chagas no 
município de Campo Grande – MS, região endêmica para leishmaniose visceral. Foram coletadas 50 amostras de 
sangue, aleatoriamente, de cães independente de idade, sexo ou raça, submetidos à eutanásia pelo Centro de Controle 
de Zoonoses local. Os soros foram testados pela Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI). Os resultados positivos 
obtidos para toxoplasmose foram 5/50 (10%), com título 16 (5/5-100%); para a leishmaniose 32/50 (64%) com títulos 80 
(2/32-6,25%), 160 (3/32-9,37%), 320 (5/32-15,62%) e 640 (22/32-68,75%) e para a doença de Chagas 25/50 (50%), 
com títulos 20 (5/25-20%), 40 (1/25-4%), 80 (3/25-12%), 160 (1/25-4%) e 320 (15/25-60%). Das 32 amostras positivas 
para leishmaniose, 21 (65,62%) reagiram também para doença de Chagas, sugerindo uma co-infecção ou reação 
cruzada. As estratégias de controle para prevenção de doenças transmissíveis por vetores biológicos é bastante difícil, 
ainda mais quando associada à existência de reservatórios domésticos e silvestres e aos aspectos ambientais. O 
controle canino da leishmaniose visceral pela remoção e eutanásia dos cães soropositivos é motivo de críticas, já que a 
RIFI possui uma menor especificidade devida, em parte, à existência de reações cruzadas com doenças causadas por 
outros tripanossomatídeos, como a doença de Chagas, sendo inevitável a eutanásia de animais falso positivos, 
portanto, a utilização da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para Leishmania spp. seria uma 
ferramenta diagnóstica importante. 
 
 
Código P-373 
LEVANTAMENTO SOROLÓGICO DE LEISHMANIA CHAGASI EM CÃES URBANOS E RURAIS DO RIO GRANDE 
DO SUL, BRASIL 

SEROLOGIC SURVEY OF LEISHMANIA CHAGASI IN URBAN AND RURAL DOGS FROM RIO GRANDE DO SUL, 
BRAZIL 

NILTON AZEVEDO DA CUNHA FILHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); ANDRÉIA SILVEIRA LUCAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); CINTIA LIDIANE GUIDOTTI AGUIAR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PELOTAS); FELIPE GERALDES PAPPEN (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); LUCIA EIKO OISHI YAI 
(CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES); VALÉRIA MARÇAL FELIX DE LIMA (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA); SOLANGE MARIA GENNARI (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO); NARA AMÉLIA DA ROSA FARIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS) 

A leishmaniose visceral é uma antropozoonose causada, no Brasil, por Leishmania chagasi, transmitida pela picada de 
flebotomíneos do gênero Lutzomyia, e que tem o cão como principal reservatório doméstico. No RS, embora não 
tenham sido registrados casos humanos autóctones de leishmaniose visceral, a forma tegumentar da doença tem sido 
diagnosticada nos últimos anos, bem como seus vetores dípteros, indicando uma adaptação gradativa às condições 
climáticas, até então desfavoráveis à sua sobrevivência. Esses fatos revelam o risco iminente da chegada também da 
leishmaniose visceral à região. O perfil sorológico da população canina de uma região é um importante indicativo da 
situação epidemiológica da leishmaniose visceral. O objetivo do presente estudo foi avaliar a situação epidemiológica da 
leishmaniose visceral na região sul do RS através da análise sorológica de cães de diferentes ambientes (urbanos e 
rurais) do sul do Rio Grande do Sul. Para isso foram coletadas amostras de sangue de 377 cães de diferentes idades, 
sexo e raça, sendo que 38 amostras foram obtidas de cães rurais do município de Dom Pedrito e 339 de Pelotas sendo 
230 cães rurais e 109 urbanos domiciliados. Os soros foram analisados na Faculdade de Medicina Veterinária de 
Araçatuba, UNESP, São Paulo, pela técnica de ELISA usando como antígeno promastigotas obtidos em cultivo in vitro 
de L. chagasi. A absorbância foi medida em 492nm. Controles negativos e positivos foram incluídos em cada placa. O 
controle positivo foi obtido de um animal hiperimune. O ponto de corte foi determinado pela utilização da média de +3 
desvios padrão das leituras obtidas dos soros de cães saudáveis de zonas não endêmicas. Nenhum dos cães 
analisados no estudo demonstrou títulos detectáveis de anticorpos para L. chagasi no teste de ELISA. No momento da 
coleta de sangue os cães apresentavam-se clinicamente saudáveis. Os resultados indicam que, epidemiologicamente, a 
região sul do RS continua sendo livre de leishmaniose visceral. 
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Código P-374 
CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE ISOLADOS DE GIARDIA SPP PROVENIENTES DE AMOSTRAS FECAIS DE 
ORIGEM HUMANA DA BAIXADA SANTISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, PELA ANÁLISE DE FRAGMENTOS DO 
GENE CODIFICADOR DA GLUTAMATO DESIDROGENASE (GDH). 

MOLECULAR CHARACTERIZATION OF GIARDIA SPP ISOLATES FROM HUMAN FECAL SAMPLES FROM 
BAIXADA SANTISTA, SÃO PAULO STATE, BY ANALYSIS OF FRAGMENTS OF GLUTAMATE DEHYDROGENASE 
(GDH) 

JULIANA MARTINS (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL - 
FMVZ/USP); SALVIO BARI (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL BENEFICÊNCIA 
PORTUGUESA - SANTOS, SP); MICHELLE KLEIN SERCUNDES (DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL - FMVZ/USP); SHEILA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 
(DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL - FMVZ/USP); KAREN 
MIYUKI ASANO (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL - 
FMVZ/USP); HILDA FÁTIMA JESUS PENA (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E 
SAÚDE ANIMAL - FMVZ/USP); PAULO EDUARDO BRANDÃO (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA 
PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL - FMVZ/USP); RODRIGO MARTINS SOARES (DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL - FMVZ/USP) 

A Giardia duodenalis é um protozoário entérico que afeta uma ampla variedade de animais domésticos e selvagens, 
causando distúrbios inclusive no homem. É uma das causas mais comuns de diarréia protozoária no mundo, podendo 
ocorrer tanto em regiões tropicais como temperadas. A ocorrência comum do parasito em animais de estimação é de 
grande importância em saúde pública devido ao potencial zoonótico de transmissão. O presente estudo teve por 
objetivo avaliar a variabilidade genotípica de isolados de Giardia duodenalis provenientes de humanos naturalmente 
infectados, residentes na Baixada Santista. As amostras positivas foram fornecidas pelo Hospital Beneficência 
Portuguesa da cidade de Santos. Os isolados foram obtidos a partir de 14 amostras fecais, que depois de purificadas 
foram submetidos à extração de DNA. Foram utilizados primers para amplificar um fragmento de aproximadamente 600 
pb do gene codificador glutamato desidrogenase (gdh). A PCR se mostrou com alta sensibilidade ao lócus, pois 
amplificou todas as amostras positivas no exame de microscopia. O seqüenciamento dos produtos amplificados resultou 
em seqüências nucleotídicas que foram comparadas com outras disponibilizadas no GenBank, sendo possível a 
identificação dos genótipos isolados. Entre os isolados, quatro foram identificados como Assemblage AII (assemblage 
não zoonótico), e as demais (n=10) pertenciam ao Assemblage B (assemblage zoonótico). As seqüências nucleotídicas 
analisadas apresentaram elevado grau de identidade em relação às seqüências obtidas em estudos anteriores, não 
tendo sido identificados genótipos inéditos para a espécie de hospedeiro em tela. Os resultados mostram até o 
momento que a participação de genótipos zoonóticos pode ser relevante da epidemiologia das giardiases em humanos 
na região de Santos, SP. 
 
 
Código P-375 
LEISHMANIA ENRIETTII MUNIZ & MEDINA, 1948 EM  CAVIA PORCELLUS: ASPECTO CLÍNICO, VARIABILIDADE 
GENÉTICA E ANÁLISE FENÉTICA. 

LEISHMANIA ENRIETTII MUNIZ & MEDINA, 1948  IN CAVIA PORCELLUS: CLINIC ASPECT, GENETIC 
VARIABILITY AND PHENETIC ANALYSIS. 

VANETE THOMAZ-SOCCOL (UFPR); ROGÉRIO LANGUE (UFPR); VALÉRIA NATASCHA (VIDA LIVRE); YANÊ 
CARVALHO (UFPR); MARCIA HELENA ALBUQUERQUE (VIDA LIVRE); ENNIO LUZ (UFPR); EDILENE 
ALCÂNTARA DE CASTRO (UFPR) 

Introdução: Desde sua descrição por Munis e Medina em 1948, até  1994 somente dois novos casos de Leishmania 
enriettii foram encontrados, um no Paraná  e outro em São Paulo. A descrição de  novos casos de Leishmaniose 
cutânea e difusa em porquinhos – da - índia, na região metropolitana de Curitiba, em 1996 constituiu, depois de 50 
anos, no primeiro relato de infecção natural, na mesma região. Todavia, ainda é necessário o isolamento e 
caracterização molecular de maior número de cepas, para estudar a variabilidade genética deste taxon. O objetivo deste 
trabalho é conhecer o polimorfismo do complexo Leishmania enriettii e seus aspectos patológicos em Cavia porcellus. 
Metodologia: animais apresentando lesões nodulares ou ulceradas de pele, compatíveis com leishmaniose foram 
avaliados clinicamente e submetidos à  biópsia ou aspirado de lesões para exame direto ou cultivo do protozoário para 
identificação por RAPD - PCR. Resultados: Foram estudados  26 animais, procedentes de oito municípios do Estado do 
Paraná. Cem por cento dos animais eram portadores de lesões cutâneas nodulares com grande quantidade de 
amastigotas intracelulares. Dos 26 animais submetidos a biópsia foi possível isolar o parasito de 22. Após a 
identificação molecular, a análise fenética permitiu agrupar os parasitos em 5 clusters com aproximadamente 35% de 
similaridade. Conclusões: Leishmania enriettii circula em Curitiba e Região Metropolitana que seria o centro de 
dispersão da espécie, porém já encontrada em outros municípios podendo haver o fenômeno de captura e instalação de 
novos focos. 
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Código P-376 
IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DE LEISHMANIA SSP POR REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE - PCR DE 
ISOLADOS DE MATO GROSSO DO SUL 

IDENTIFICATION OF LEISHMANIA SPP SPECIES USING POLYMERASE CHAIN REACTION -  PCR IN MATO 
GROSSO DO SUL ISOLATED  

MANOEL S. DA C. LIMA JUNIOR (UFMS); MARIA DE F. C. MATOS (UFMS); RENATO ANDREOTTI  (EMBRAPA 
GADO DE CORTE); MARIA E.  DORVAL (UFMS); ELISA T. OSHIRO (UFMS); ALESSANDRA G. DE OLIVEIRA 
(UFMS)  

O Estado de Mato Grosso do Sul vem apresentando altos índices de leishmaniose visceral humana e animal, o que a 
caracteriza como área endêmica. A prevalência de 16% nos cães além da sua elevada população, sugere seu papel no 
aumento da leishmaniose visceral humana. O presente trabalho objetivou a identificação de espécies de leishmânias em 
isolados de pacientes humanos, positivos clinicamente para leishmaniose visceral e tegumentar, naturais do estado do 
Mato Grosso do sul. Os isolados de leishmânia armazenados em nitrogênio líquido, no laboratório de parasitologia 
humana da UFMS (61 amostras), obtidos de pulsão medular e cultivados em meio de cultura NNN e Schneider, foram 
submetidos à extração de DNA genômico. Todas as amostras de DNA foram utilizadas nas PCRs, com primers para 
identificar as seguintes espécies: Leishmania (L.) amazonensis, L. (Viannia) braziliensis e L. (L) chagasi. Todos os 
quatro isolados de pacientes clinicamente positivos para leishmaniose tegumentar foram positivos na PCR para 
Leishmania (L.) amazonensis. Os isolados de pacientes com leishmaniose visceral tiveram resultado positivo para L. (L) 
chagasi e os  primers B1/B2 não reconheceu nenhum isolado como sendo L. (Viannia) braziliensis. Pode-se concluir 
que no período de 2007 e início de 2008 a L. (L) chagasi  demonstra ser o principal agente etiológico na leishmaniose 
visceral e a Leishmania (L.) amazonensis o principal agente etiológico da leishmaniose tegumentar do estado do Mato 
Grosso do Sul. 
 
 
Código P-377 
COMPARAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE CRYPTOSPORIDIUM SPP. EM EQÜINOS DE TRAÇÃO DO ALTO DA BOA 
VISTA E EQÜINOS ATLETAS DO JOCKEY CLUB DE SANTA MARIA, RS, BRASIL. 

COMPARISON OF THE PREVALENCE OF CRYPTOSPORIDIUM SPP. IN CART HORSES FROM ALTO DA BOA 
VISTA AND ATHLETE HORSES FROM THE JOCKEY CLUB OF SANTA MARIA, RS, BRAZIL. 

GUSTAVO TOSCAN (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM), CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS 
(CCR), DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA (DMVP), LABORATÓRIO DE DOENÇAS 
PARASITÁRIAS. SANTA MARIA, RS); ROBERTA C. F. PEREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
(UFSM), CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS (CCR), DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA 
(DMVP), LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS. SANTA MARIA, RS); FERNANDA S. F. VOGEL 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM), CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS (CCR), 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA (DMVP), LABORATÓRIO DE DOENÇAS 
PARASITÁRIAS. SANTA MARIA, RS); LUIS ANTONIO SANGIONI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
(UFSM), CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS (CCR), DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA 
(DMVP), LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS. SANTA MARIA, RS) 

O presente estudo foi realizado a fim de comparar a prevalência de Cryptosporidium spp. em eqüinos atletas do Jockey 
Club e eqüinos de tração do bairro Alto da Boa Vista domiciliados na cidade de Santa Maria, RS, Brasil. Foram 
coletadas amostras de fezes diretamente da ampola retal de 104 animais, machos e fêmeas, da raça Puro Sangue 
Inglês (PSI) e Sem Raça Definida (SRD), com idades variando entre 5 meses a 20 anos. Para a pesquisa do protozoário 
foi realizada o método de Faust e cols, (1938). Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística através do 
teste exato de Fischer com nível de significância de 5%.  Dentre os animais de tração analisados, foi detectada a 
presença Cryptosporidium spp. nas fezes em 38,4% (20/52), enquanto que os eqüinos atletas, verificou-se presença de 
oocistos do parasita em 80,76% (42/52) das amostras, possivelmente esta diferença está relacionada pelas condições a 
que os animais atletas são submetidos, como a de constantes situações de estresse proporcionado por treinamentos 
extenuantes, estabulação, enfermidades e pelas competições freqüentes. Não houve diferença estatística para 
prevalência deste parasita entre o sexo dos animais em ambos os grupos e a prevalência do protozoário foi maior entre 
os eqüinos da raça PSI quando comparados aos SRD. Houve maior prevalência de Crytosporidium spp. em animais 
jovens de eqüinos de tração ao passo que nos animais atletas do Jockey Club não foi observado diferenças nas faixas 
etárias. Conclui-se que há um elevado número de animais portadores e assintomáticos que excretam oocistos nas fezes 
e contribui para uma possível fonte de infecção para outros indivíduos e representa um risco a saúde pública, sobretudo 
os carroceiros, treinadores e tratadores. 
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Código P-378 
EIMERIOSE OVINA: ESPÉCIES DIAGNOSTICADAS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 

OVINE EIMERIOSIS: DIAGNOSTICATED SPECIES IN MATO GROSSO DO SUL STATE. 

SILVIA CIESLAK (UFMS); FERNANDO PAIVA (UFMS); ANA PAULA ANTUNES (UFMS) 

A eimeriose é uma doença parasitária distribuída mundialmente, é freqüente em ovinos jovens e os animais adultos são 
considerados portadores e disseminadores da doença no ambiente. Sua manifestação clínica pode ser aguda, crônica 
ou mesmo subclínica. A forma aguda é um problema em confinamentos e está diretamente relacionada aos animais 
jovens, enquanto a doença crônica é mais comumente observada no campo e causa maiores prejuízos econômicos, 
pois leva à diminuição do crescimento e aumento na quantidade de alimentos requeridos para o ganho de peso. Cerca 
de quinze espécies altamente hospedeiro-específicas são conhecidas por infectar ovinos. A identificação pode ser feita 
pela morfologia e morfometria dos oocistos, esporocistos, esporozoítos e parede celular, além da presença ou ausência 
de outras características como a cápsula polar, grânulos polares e corpo residual. No Mato Grosso do Sul, não há 
informações sobre a ocorrência, nem sobre a diversidade das espécies de Eimeria que infectam ovinos. O objetivo 
desse trabalho foi determinar as espécies de Eimeria spp. envolvidas nas infecções naturalmente adquiridas em ovinos 
no estado de Mato Grosso do Sul. Amostras de fezes foram colhidas de animais jovens e adultos. A técnica de 
Centrífugo-Flutuação em açúcar modificada foi utilizada para diagnosticar a presença de oocistos, que foram 
mensurados. As amostras de fezes positivas foram processadas para esporulação em solução de bicromato de potássio 
a 2%, à temperatura ambiente sob agitação e aeração. As amostras eram verificadas diariamente para detecção de 
oocistos esporulados, dos quais foram medidos os comprimentos e larguras, calculada as suas áreas, utilizando-se 
ainda os caracteres de cor, presença ou ausência de micrópila, forma e tamanho dos esporocistos. Foram identificadas 
nove espécies de Eimeria spp.: E. ahsata, E. arloingi, E. bakuensis, E. caprovina, E. crandallis, E. intrincata, E. 
ovinoidallis, E. pallida, E. parva e E. weybridgensis.  
Agradecimento: Fundect 
 
 
Código P-379 
GENOTIPAGEM DE AMOSTRAS DE CRYPTOSPORIDIUM SPP. OBTIDAS EM RATOS (RATTUS RATTUS) DA 
CIDADE DE SÃO PAULO 

GENOTYPING OF SAMPLES OF CRYPTOSPORIDIUM SPP. OBTAINED IN RATS (RATTUS RATTUS) OF THE CITY 
OF SÃO PAULO 

ANDREAS LAZAROS CHRYSSAFIDIS (VPS/FMVZ/USP); RODRIGO MARTINS SOARES (VPS/FMVZ/USP); 
MIKAELA RENATA FUNADA (VPS/FMVZ/USP); HILDA FÁTIMA DE JESUS PENA (VPS/FMVZ/USP); SOLANGE 
MARIA GENNARI (VPS/FMVZ/USP) 

Cryptosporidium spp. é um parasita com distribuição mundial, capaz de infectar inúmeras espécies de animais de 
sangue quente ou frio, terrestres ou aquáticas. Possui grande potencial zoonótico, podendo causar graves diarréias, 
especialmente em indivíduos imunocomprometidos, sendo considerado um importante problema de saúde pública. 
Neste estudo, oocistos de Cryptosporidium spp., obtidos de amostras de fezes de ratos (Rattus rattus) capturados na 
região Norte da cidade de São Paulo, foram avaliados genotipicamente. Fezes de 71 animais foram obtidas, nos anos 
de 2006 e 2007. Cryptosporidium spp. foi encontrado em amostras de fezes de cinco desses ratos (7.0%). Os oocistos 
foram lavados para retirada do excesso de sujidades e o DNA foi extraído com fenol-clorofórmio, seguido da 
amplificação gênica pela reação de nested-PCR, com primers específicos para um fragmento que varia de 826 a 864pb, 
contido na subunidade 18S (sSU) do RNA ribossômico do parasita. Depois de confirmada a seqüência de 
Cryptosporidium spp., estas foram seqüenciadas e analisadas. Uma das amostras apresentou 100% de similaridade 
com C. muris. As outras quatro amostras apresentaram genótipos semelhantes entre si. Quando estas seqüências 
foram comparadas a informações preexistentes, não houve completa correspondência com nenhuma outra sequência já 
descrita, sugerindo ser este um novo genótipo. A seqüência em que foi encontrada maior similaridade com as amostras 
deste estudo foi a Cryptosporidium sp. 2162, isolada de uma serpente de espécie brasileira (Boa constrictor ortoni), do 
zoológico de Saint Louis, EUA. 
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Código P-380 
CARACTERIZAÇÃO GENOTÍPICA DE GIARDIA SPP. PROVENIENTE DE AMOSTRAS FECAIS DE RATTUS 
RATTUS DA CIDADE DE SÃO PAULO 

GENOTYPIC CHARACTERIZATION OF GIARDIA SPP. FROM FECAL SAMPLES OF RATTUS RATTUS OF THE 
CITY OF SÃO PAULO 

ALDO FRANCISCO ALVES NETO (VPS/FMVZ/USP); ANDREAS LAZAROS CHRYSSAFIDIS (VPS/FMVZ/USP); 
RODRIGO MARTINS SOARES (VPS/FMVZ/USP); HILDA FÁTIMA DE JESUS PENA (VPS/FMVZ/USP); SOLANGE 
MARIA GENNARI (VPS/FMVZ/USP) 

Giardia spp é um protozoário flagelado, monoxênico, cujas vias de transmissão podem ser fecal-oral ou hídrica.  
Acomete o intestino de muitas espécies de animais domésticos e silvestres.  Há atualmente diversas espécies descritas, 
sendo a mais discutida a Giardia duodenalis, também chamada de G. intestinalis ou G. lamblia. Estudos de 
caracterização genotípica deste protista são crescentes e a espécie G. duodenalis apresenta diversos subtipos 
denominados de assemblages, que vão do A ao G. Em ratos assemblage B (que é tida como zoonose) ou G são os dois 
tipos já descritos além da G. muris, não considerada zoonótica. Existem evidências de que tal parasito apresenta uma 
variação antigênica nas proteínas de superfície (VSPs) similar a Giardia duodenalis, sugerindo que esta espécie 
também poderia ser dividida em subtipos.  Este parasita apresenta-se distribuído mundialmente, e já foi relatado em 
camundongos (Mus musculus- 46,2 %) e cobaias (Cavia porcellus- 8 %) no Brasil e em alguns roedores no Japão. Este 
estudo teve por objetivo caracterizar amostras de Giardia spp provenientes de Rattus rattus (rato preto ou rato de 
telhado) capturados na cidade de São Paulo. Fezes de 71 animais foram analisadas, nos anos de 2006 e 2007. Três 
amostras (4,22%) foram positivas para Giardia spp. e os cistos presentes nas amostras fecais foram utilizados para 
extração de DNA, e  amplificação gênica, pelas reações de PCR e Nested-PCR. Por fim, realizou-se o sequenciamento 
das amostras. As amostras analisadas foram identificadas como Giardia muris, comumente encontrada infectando 
naturalmente roedores e não sendo considerada um agente zoonótico. 
 
 
Código P-381 
ESTUDO DA EFICÁCIA DE UM PRODUTO ANTIPARASITÁRIO CONTRA OS AGENTES CAUSADORES DA 
TRISTEZA PARASITÁRIA BOVINA. 

STUDY OF EFFECTIVENESS OF A PRODUCT ANTIPARASITIC AGAINST THE AGENTS CAUSES OF THE BOVINE 
ANAPLASMOSIS AND BABESIOSIS. 

ELISANGELA DE SOUZA NEVES (PATSOS BIOTECNOLOGIA); SIDIMAR SOSSAI (PATSOS BIOTECNOLOGIA); 
LUIS G. R. PELISSONI (VETBRANDS/CEVA SANTE ANIMALE); ANÍSIO ANTÔNIO SILVA-JÚNIOR 
(VETBRANDS/CEVA SANTE ANIMALE); JORGE COUTO PIMENTEL (VETBRANDS/CEVA SANTE ANIMALE); 
JOAQUIN H. PATARROYO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA) 

Tristeza Parasitária é uma doença infecciosa e parasitária dos bovinos causada por uma riquetsia do gênero Anaplasma 
(Anaplasma marginale) e por protozoários do gênero Babesia (Babesia bovis e B. bigemina) transmitidos aos animais 
pelo carrapato dos bovinos Rhipicephalus microplus. Os prejuízos econômicos, no Brasil, são avaliados em torno de R$ 
2 bilhões de dólares decorrentes de danos diretos e indiretos. O objetivo desse estudo foi comprovar a eficácia de um 
produto comercial à base de Diminazeno 4%, Oxitetraciclina 20%, Piroxan de 0,3% e Lidocaína 1% frente a animais 
infectados artificialmente com Anaplasma marginale, Babesia bovis e Babesia bigemina. Foram utilizados 24 animais 
mestiços Holandês/Zebu com idade superior a nove meses de idade agrupados em grupos de oito animais para cada 
hemoparasita testado, sendo quatro tratados com o produto teste (dois esplenectomizados e dois não 
esplenectomizados) e quatro animais mantidos como controle não tratados (dois esplenectomizados e dois não 
esplenectomizados). Os animais foram monitorados diariamente quanto à temperatura, cor de mucosa e manifestação 
de sinais clínicos. O tratamento (10 ml/100 kg de PV do produto) iniciou-se após o aparecimento dos primeiros sintomas 
clínicos de babesiose ou anaplasmose (temperatura elevada (> 39°C), volume globular (< 20 a 30% do inicial) e 
parasitemia). Após a aplicação do medicamento, a cada 48 horas fez-se o acompanhamento do hematócrito, da 
parasitemia, do hemograma completo e dos testes de função hepática. Foram considerados recuperados os animais 
que normatizaram os parâmetros clínicos (volume globular, hemograma e temperatura) e parasitológicos (parasitemia 
nula). Após as análises estatísticas dos parâmetros avaliados verificou-se a eficácia de 100% do produto testado à base 
de oxitetraciclina, diminazeno, piroxican e lidocaína frente a cepas altamente patogênicas de Babesia bovis, Babesia 
bigemina e Anaplasma marginale.  
Agradecimento: À Ceva/Vetbrands Saúde Animal pelo financiamento 
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Código P-382 
INFLUÊNCIA DOS ANTICORPOS MATERNOS ANTI –TOXOPLASMA GONDII EM OVINOS. 

INFLUENCE OF THE MATERNAL ANTIBODIES ANTI- TOXOPLASMA GONDII IN SHEEP. 

DANIEL FONTANA FERREIRA CARDIA (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA - IB - UNESP, BOTUCATU - 
SP); LUCILENE GRANUZZIO CAMOSSI (DEPARTAMENTO DE HIGIENE VETERINÁRIA E SAÚDE PÚBLICA - 
FMVZ - UNESP, BOTUCATU - SP); ALESSANDRO FRANCISCO TALAMINI DO AMARANTE (DEPARTAMENTO 
DE PARASITOLOGIA - IB - UNESP, BOTUCATU - SP); HELIO LANGONI (DEPARTAMENTO DE HIGIENE 
VETERINÁRIA E SAÚDE PÚBLICA - FMVZ - UNESP, BOTUCATU - SP) 

A infecção toxoplásmica é relativamente comum em ovinos, destacando-se pela importância econômica que representa 
na ovinocultura como principal causa de abortos e natimortos, e pela importância na saúde pública, considerando-se o 
seu aspecto zoonótico, uma vez que o consumo de carne e derivados lácteos contaminados pode facilitar a transmissão  
deste protozoário. Os ovinos assumem, portanto, importante papel na cadeia epidemiológica da doença. No presente 
trabalho, descrevem-se os resultados da detecção de anticorpos anti- Toxoplasma gondii (IgG) em amostras 
seqüenciais  de soro de cordeiros recém-desmamados, sem sinais aparentes de infecção, mantidos confinados, em 
baias individuais concretadas, recebendo dieta composta de ração comercial (Tec ovin unique – Socil) e feno de Tifton.   
Os anticorpos IgG foram quantificados pelos testes de Imunofluorescência Indireta (IFI) e Método de Aglutinação Direta 
Modificado (MAD). Foram considerados reagentes títulos maiores ou iguais a 16. Coletou-se soro de 30 cordeiros, 
mensalmente, por período de 3 meses. Do total analisado, 5 cordeiros (16,6%) apresentaram títulos na primeira coleta, 
houve negativação da resposta imunológica nas amostras seqüenciais, indicando transferência passiva de anticorpos 
maternos. No 2o e 3o mês de vida, a soroprevalência obtida foi de 16,6% (5\30), no 4o mês e 5o mês de vida foi de 
6,66% (2\30). Dos 5 cordeiros soropositivos no 3o mês de vida, 3 soronegativaram permanecendo assim até o 5o mês. 
Quanto à permanência de anticorpos maternos, observou-se uma diminuição significativa no 4o e 5o mês, assim, este 
mês representa o início da perda da influência da imunidade passiva para o agente. Desta forma, a melhor idade para 
se realizar o diagnóstico sorológico, inicia-se a partir do 4o e 5o mês de vida, pois a influência dos anticorpos maternais 
está diminuída. 
 
 
Código P-383 
IMPORTÂNCIA DO MANEJO RELACIONADO À CRIPTOSPORIDIOSE SUÍNA 

IMPORTANCE OF HANDLING RELATED TO SWINE CRYPTOSPORIDIOSIS 

VAGNER RICARDO DA SILVA FIUZA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 
RIBEIRO); RACHEL INGRID JULIBONI COSENDEY (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 
DARCY RIBEIRO); LÉRIO GAMA SALES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY 
RIBEIRO); FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 
FLUMINENSE DARCY RIBEIRO) 

A prevenção e o manejo adequado das criações são as principais formas de controle da criptosporidiose suína. Este 
estudo teve como objetivo verificar alguns possíveis fatores de risco relacionados ao manejo, associados à 
criptosporidiose em suínos em propriedades localizadas no município de Campos dos Goytacazes-RJ. Foram 
selecionadas sete granjas de criação (A a G), das quais um total de 76 amostras de fezes foi coletado e analisado pela 
técnica de Ziehl-Neelsen modificado (ZN-M). Em cada propriedade foram preenchidas fichas de avaliação, com intuito 
de se identificar os possíveis problemas de manejo. Dois tipos de pisos foram observados: alvenaria, nas propriedades 
B, C e G, e terra, nas criações A, D e F. A granja E possuía ambos os tipos e, portanto, foi desconsiderada. Após 
análise dos resultados, concluiu-se que o tipo de piso das baias parece não exercer influência sobre a presença de 
oocistos de Cryptosporidium spp., visto pela não observação de diferença significativa entre estes parâmetros. O 
número de animais da criação também não demonstrou ter influência sobre o diagnóstico do parasita nas fezes, onde 
as propriedades A, B, D e G possuíam menos de 100 animais e as C, E e F, mais de 100. Por outro lado, a presença de 
outras espécies de animais, tais como gatos, galinhas e ratos, nas propriedades A, B e D foi considerado como um 
potencial problema de manejo na ocorrência deste protozoário, de acordo com a diferença extremamente significativa 
observada. Da mesma forma, a presença de pessoas alheias ao funcionamento das criações nas granjas A, C, D e F 
também representou um risco para a ocorrência desta doença. Assim, dentre os problemas de manejo estudados, o 
possível contato com fezes de outros hospedeiros deve ser considerado no aumento da prevalência da criptosporidiose 
em suínos. Agradecimento: CAPES; UENF 
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Código P-384 
FATORES DE RISCO ASSOCIADOS A PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-NEOSPORA CANINUM EM 
BOVINOS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ISK FACTORS ASSOCIATED WITH ANTI-NEOSPORA CANINUM ANTIBODIES PREVALENCE IN CATTLE FROM 
WEST REGION OF SÃO PAULO STATE 

DANIEL MOURA DE AGUIAR (APTA); DENNIS PESTANA LACERDA (UNOESTE); RAVELY CASAROTTI 
ORLANDELLI (APTA); SÉRGIO SANTOS DE AZEVEDO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, 
PB); LIRIA HIROMI OKUDA (INSTITUTO BIOLÓGICO); VANESSA CASTRO (INSTITUTO BIOLÓGICO); EDVIGES 
MARISTELA PITUCO (INSTITUTO BIOLÓGICO) 

O protozoário Neospora caninum atualmente é considerado uma importante causa de abortamento em bovinos. Pela 
constante atribuição de prejuízos econômicos relacionados ao N.caninum na produção bovina, o presente estudo 
determinou a prevalência e possíveis fatores de risco associados a infecção por N.caninum na região oeste do Estado 
de São Paulo. Foram avaliadas 1104 vacas das regiões do Extremo Oeste Paulista (Andradina e Araçatuba), Alta 
Paulista (Dracena e Tupã) e Alta Sorocabana (Presidente Prudente e Presidente Venceslau). Os animais eram 
provenientes de 118 fazendas, sorteadas de um total de 29.091 com atividade reprodutiva de bovinos, considerando um 
intervalo de confiança (IC) de 95%, erro padrão de 10% e prevalência esperada de 50%. Para o cálculo de prevalência 
animal, cada amostra foi ponderada com um peso estatístico referente à sua propriedade e região. Aplicou-se a Reação 
de Imunofluorescência Indireta (RIFI ≥ 100) para a pesquisa de anticorpos contra N.caninum e questionário sanitário 
para verificar a existência de possíveis fatores de risco. Estes cálculos foram realizados com auxílio do programa 
estatístico EpiInfo 6.04. Das 118 fazendas, 65 apresentaram ao menos um animal reagente, totalizando prevalência de 
propriedades positivas de 55,0% (IC 95%: 46,0 – 63,8%). Quanto a freqüência de animais positivos, 120 foram 
reagentes à diluição de 1:100, resultando numa freqüência de 10,86% (IC 95%: 9,13% - 12,8%). A prevalência animal 
após ponderação foi estipulada em 10,5% (IC 95%; 7,3% - 15,0%). A freqüência nos rebanhos leiteiros foi de 60,8% 
(14/23), nos de corte de 50,0% (17/34) e nos rebanhos de exploração mista de 56,6% (34/60) (P>0,05). Propriedades 
com produção de leite de acima de 50 litros apresentaram maior risco para a ocorrência de anticorpos anti-N.caninum 
(OD 3,2; IC 95% 1,2 – 8,6; P= 0,01). Outras variáveis estudadas como presença de cães, manejo e desordens 
reprodutivas não apresentaram associação com a ocorrência de anticorpos anti-N.caninum.  
Agradecimento: FAPESP 
 
 
Código P-385 
BIOSSEGURANÇA NO LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
MARIA, RS, BRASIL 

BIOSAFETY IN THE PARASITOLOGICAL DISEASES LABORATORY OF THE FEDERAL UNIVERSITY OF SANTA 
MARIA, RS, BRAZIL 

LUCIANA O. DE ARAUJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA); FERNANDA S. F. VOGEL 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA); LUÍS ANTÔNIO  SANGIONI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA MARIA); SÔNIA DE A. BOTTON (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA); PAULO DILKIN 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA) 

A biossegurança tem sido cada vez mais aplicada na prevenção de acidentes, evitando riscos que possam afetar a 
saúde do trabalhador e da equipe de trabalho. Para que haja segurança no laboratório é imprescindível implantar 
medidas de biossegurança. Este trabalho teve por objetivo verificar a biossegurança existente no Laboratório de 
Doenças Parasitárias da Universidade Federal de Santa Maria. Aplicou-se um questionário para avaliar o conhecimento 
da equipe sobre biossegurança e realizou-se uma inspeção de segurança para averiguar a existência de riscos 
biológicos, químicos, físicos, ergonômicos e de acidentes no laboratório. Constatou-se que a equipe possui 
conhecimento sobre biossegurança e acerca dos procedimentos que devem ser adotados nas atividades laboratoriais. 
O Laboratório não possui equipamentos adequados para a manipulação de agentes biológicos com potencial zoonótico, 
como Toxoplasma gondii, gerando um possível risco no laboratório. Também não é feita a  esterilização completa dos 
materiais empregados nos exames coprológicos, sendo estes reutilizados. A manipulação de produtos químicos 
representa riscos para a equipe, uma vez a manipulação destes é feita sem máscaras e luvas. Um programa de 
biossegurança foi iniciado, incluindo palestras e demonstração de riscos através de um  mapa de risco. Após o 
programa a equipe ficou mais apta para desempenhar sua rotina laboratorial com segurança  
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Código P-386 
ANTICORPOS ANTI-NEOSPORA CANINUM E ANTI-TOXOPLASMA GONDII EM CÃES DE RUA DE GOIÂNIA-
GOIÁS, BRASIL. 

NEOSPORA CANINUM AND TOXOPLASMA GONDII ANTIBODIES IN STRAY DOGS FROM GOIÂNIA-GOIÁS, 
BRAZIL. 

VANESSA S. F. DE OLIVEIRA (UFG); PAULA R. FERNANDES (UFG); DÉBORA P. G. MELO (UFG); MARCELO S. 
GUIMARÃES (UFG); ESTHER COLLANTES-FERNANDEZ (UCM); GEMA ALVAREZ-GARCIA (UCM); LUIS M. 
ORTEGA-MORA (UCM); ANDRÉA C. DA SILVA (UFG) 

Neospora caninum e Toxoplasma gondii são protozoários semelhantes, pertencentes à família Sarcocystidae, e são 
capazes de causar sintomas neurológicos em cães. Os cães são hospedeiros intermediários de T. gondii e podem ser 
tanto hospedeiros definitivos como intermediários de N. caninum. Este trabalho teve como objetivo verificar a presença 
de anticorpos anti-N. caninum e anti-T. gondii em cães de rua capturados na cidade de Goiânia, Goiás, Brasil. Para isso, 
foram colhidas 251 amostras de sangue de cães, no Centro de Controle de Zoonoses de Goiânia, para obtenção de 
soro. Para a detecção de anticorpos anti N. caninum e anti-T. gondii foi utilizada a técnica de Imunofluorescência 
Indireta. Como antígenos foram utilizados taquizoítos dos isolados Nc1 e M49, derivados de cultivos celulares, para N. 
caninum e T. gondii, respectivamente. Foram considerados positivos os animais que apresentaram título maior ou igual 
a 1:50. Foram detectados anticorpos anti-N. caninum em 18,32% (46/251) dos soros analisados e em 56,57% (142/251) 
se detectou anticorpos anti-T. gondii. Os títulos encontrados nos soros positivos para N. caninum variaram de 1:50 a 
1:800, sendo que 45,65% apresentaram título de 1:50 (21/46), 36,95% de 1:100 (17/46), 8,69% de 1:200 (4/46), 6,52% 
de 1:400 (3/46) e apenas um soro foi positivo a 1:800 (2,17%).  Dos cães positivos para N. caninum, 65,21% foram 
também positivos para T. gondii. Para T. gondii foram encontrados títulos que variaram de 1:50 a 1:12800, sendo que 
16,9% apresentaram título de 1:50 (24/142), 33% de 1:100 (47/142), 9,85% de 1:200 (14/142), 17,6% de 1:400 (25/142), 
8,45% de 1:800 (12/142), 6,33% de 1:1600 (9/142), 4,22% de 1:3200 (6/142), 2,11% de 1:6400 (3/142) e 1,4% de 
1:12800 (2/142). A partir dos resultados pode-se concluir que N. caninum e T. gondii estão amplamente distribuídos em 
cães de Goiânia. Agradecimento: CAPES/MECD Espanha 
 
 
Código P-387 
OCORRÊNCIA DE FREQÜÊNCIA DE NEOSPORA CANINUM EM SOROS DE OVINOS E CÃES DE PROPRIEDADES 
RURAIS, DA REGIÃO NORTE DO PARANÁ, BRASIL. 

OCCURRENCE OF NEOSPORA CANINUM IN SHEEP AND RURAL DOG FRON NORTHERN OF PARANÁ STATE, 
BRASIL. 

KENIO MUNHÓZ (UEL); JOSÉ GUIMARÃES (UEL); ODILON VIDOTTO (UEL); FREIRE ROBERTA (UEL); JOÃO 
GARCIA (UEL); ELISABETH MARANA (UEL); MÁRIO DE LUCA NETO (UEM); SÉRGIO MANGANO (UEL); 
MILTON YAMAMURA 

O objetivo deste trabalho foi detectar a ocorrência freqüência de anticorpos anti Neospora caninum em 370 ovinos, e 
dos 25 cães provenientes de 11 propriedades rurais localizadas em seis municípios do Norte do Paraná (Londrina, 
Cambé, Tamarana, Bela Vista do Paraíso, Colorado, Prado Ferreira). As amostras de soro ovina foi constituída por 
animais fêmeas em estágio reprodutivo e de diferentes raças; nos cães a amostra foi constituída por soros de diferentes 
raças.  As amostras de sangue foram colhidas nos meses de outubro e novembro de 2007 e submetidas à Reação de 
Imunofluorescência Indireta (RIFI ¨50). Dos 370 soros testados dos ovinos, 53 (14,32%) foram positivos para 
anticorpos anti N.caninum, nas diluições 1:50 (15 animais), 1:100 (10 animais), 1:200 (16 animais), 1:400 (4 animais), 
1:800 (3 animais), 1:1600 (2 animais), 1:3200 (2 animais) e 1:6400 (1 animal); representando percentuais de ocorrência 
de 4,05%, 2,70%, 4,32%, 1,08%, 0,81%, 0,54%, 0,54% e 0,27%, respectivamente; dos 25 soros testados dos cães, 9 ( 
36%) foram positivos para anticorpos anti N. caninum, nas diluições 1:50 (1 animal), 1:100 (3 animais), 1:200 (2 
animais), 1:400 (2 animais), 1:1600 (1 animal); representando percentuais de ocorrência de 4%, 12%, 8%, 8%, 4%, 
respectivamente. Esta análise constituiu-se na primeira etapa de um estudo epidemiológico onde os soros dos ovinos e 
dos cães foram submetidos à pesquisa de anticorpos anti Neospora caninum e serão confrontados com os resultados 
da pesquisa, buscando uma possível associação entre soropositividade para as duas espécies animais. 
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Código P-388 
SISTEMA DE PRODUÇÃO COMO FATOR DE RISCO PARA PRESENÇA DE NEOSPORA CANINUM EM BOVINOS 
LEITEIROS DO VALE DO PARAÍBA FLUMINENSE, RIO DE JANEIRO, BRASIL 

SYSTEM OF PRODUCTION AS RISK FACTOR FOR NEOSPORA CANINUM IN CATTLE IN THE SOUTH 
FLUMINENSE PARAÍBA VALLEY, STATE OF RIO DE JANEIRO, BRASIL 

ALEXANDRE DIAS MUNHOZ (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ); WALTER FLAUSINO (UFRRJ); 
MARIA JULIA SALIM PEREIRA (UFRRJ); CARLOS WILSON GOMES LOPES (UFRRJ) 

Neosporose é uma enfermidade causada pelo protozoário Neospora caninum apontado como principal responsável por 
abortos em bovinos em diversas partes do mundo. Objetivou-se neste estudo verificar a possibilidade do sistema de 
produção atuar como fator de risco para positividade dos bovinos pertencentes ao Vale do Paraíba Fluminense, Rio de 
Janeiro, Brasil. De um total de 2491 vacas foram coletados o sangue de 563 selecionadas de forma não randomizada, 
pertencentes a 57 propriedades, após a extração do soro, os mesmos foram submetidos ao método de ELISA indireto 
(IDEXX), para detecção de anticorpos contra N. caninum.  O abortamento ou distúrbios reprodutivos não foram 
utilizados como critérios de seleção. Simultaneamente a coleta realizou-se uma entevista estruturada sobre o sistema 
de produção das propriedades, sendo as mesmas categorizadas em Empresarial, Pré-Empresarial e Familiar. Para a 
análise estatística foi utilizado o teste do Qui-Quadrado, com correção de yates. Foi observado que animais 
pertencentes ao sistema de produção Empresarial apresentavam 2,87 mais chances de soropositividade, em relação 
aqueles mantidos em sistemas categorizados como Familiar (p<0,05). Este estudo suporta a hipótese que a pressão 
exercida, nos animais, com provável de estresse metabólico, pelo sistema de produção empresarial, pode ser o 
determinante na positividade dos animais. Agradecimento: FAPERJ, CNPq 
 
 
Código P-389 
DETECÇÃO DE HEPATOZOON SPP. EM FELÍDEOS NEOTROPICAIS ATRAVÉS DA REAÇÃO EM CADEIA DE 
POLIMERASE 

DETECTION OF HEPATOZOON SPP. IN NEOTROPICAL FELIDS BY POLYMERASE CHAIN REACTION ASSAY 

BETINA METZGER (DEP. DE PARASITOLOGIA  IB/UNESP- BOTUCATU, PROJETO GATOS DO MATO- 
BRASIL); KARINA DOS SANTOS PADUAN (DEP. DE PARASITOLOGIA  IB/UNESP- BOTUCATU); ADRIANO 
STEFANI RUBINI (DEP. DE PARASITOLOGIA  IB/UNESP- BOTUCATU); TADEU GOMES DE OLIVEIRA (DEP. 
DE BIOLOGIA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO- UEMA, INSTITUTO PRÓ CARNÍVOROS, 
PROJETO GATOS DO MATO- BRASIL); CRISTIANE  PEREIRA (PROJETO GATOS DO MATO- BRASIL); LUCIA 
HELENA O´DWYER DE OLIVEIRA (DEP. DE PARASITOLOGIA  IB/UNESP- BOTUCATU) 

O gênero Hepatozoon (Apicomplexa: Hepatozoidae) consiste de hematozoários que infectam uma ampla variedade de 
mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Em felídeos selvagens, há relatos da infecção em: Lynx rufus (lince), Acinonyx 
jubatus (guepardo), Panthera leo (leão), Panthera pardus (leopardo), Otocolobus manul (gato pallas), Leopardus 
pardalis (jaguatirica), Prionailurus bengalensis euptilura (gato Tsushima) e Prionailurus bengalensis iriomotensis (gato 
Iriomonte). O presente estudo teve como objetivo verificar a ocorrência da infecção por Hepatozoon spp. em felídeos 
neotropicais, provenientes do Maranhão, Piauí e Ceará, através da reação em cadeia de polimerase (PCR). Para tanto, 
foi coletado sangue da veia jugular e/ou braquiocefálica de 29 exemplares de L. pardalis (jaguatirica), Leopardus wiedii 
(gato maracajá), Leopardus tigrinus (gato do mato pequeno) e Puma yagouaroundi (gato mourisco). As amostras 
sanguíneas foram incubadas com a enzima proteinase K por 4 horas a 56º C e, a seguir, procedeu-se com a extração 
de DNA do parasito. Posteriormente à extração, seqüências parciais do gene 18S rRNA foram amplificadas utilizando os 
oligonucleotídeos Hep F e Hep R, específicos para Hepatozoon spp. Os produtos obtidos, com tamanho de 
aproximadamente 625 pares de base, foram analisados em gel de agarose a 1% com o auxílio de um transluminador 
ultravioleta. A infecção por Hepatozoon sp.foi diagnosticada em quatro L. pardalis e um L. tigrinus (17,24% de 
prevalência neste grupo de estudo). O sequenciamento de todos os isolados e a posterior análise filogenética 
demonstrou que a espécie de Hepatozoon encontrada nesses felídeos neotropicais possui alta similaridade genética 
(98%) com Hepatozoon felis obtida em gatos domésticos na Espanha. Aparentemente, felídeos do Brasil podem ser 
infectados por mais de uma espécie de Hepatozoon, já que em estudo anterior, gatos domésticos estavam infectados 
com Hepatozoon canis e no presente estudo, a espécie de Hepatozoon observada apresentava somente 96% de 
similaridade genética com H. canis. Agradecimento: FAPESP (06/54077-0), FNMA (001/04), IBAMA 
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Código P-390 
INFLUÊNCIA DO MANEJO SANITÁRIO NA  INFECÇÃO POR EIMERIA SPP. EM CAPRINOS E OVINOS CRIADOS 
NO SERTÃO DO PAJEÚ - PERNAMBUCO  

INFLUENCE OF THE SANITARY HANDLING IN THE INFECTION FOR EIMERIA SPP. IN GOATS AND SHEEP 
FROM THE SEMI-ARID ZONE OF PAJEÚ, STATE OF PERNAMBUCO. 

MARILENE MARIA DE LIMA (UFRPE); MÁRCIA PAULA  OLIVEIRA FARIAS (UFRPE); ANA  MARIA  ALVES LIMA 
(UFRPE); RAFAEL ANTÔNIO  DO NASCIMENTO RAMOS (UFRPE); LEUCIO  CÂMARA ALVES (UFRPE); MARIA 
APARECIDA  DA GLORIA FAUSTINO (UFRPE) 

A eimeriose é uma protozoose com distribuição mundial, que atinge animais submetidos a diferentes sistemas de 
produção, sendo responsável por altas taxa de morbidade e mortalidade principalmente nos animais jovens. Objetivou-
se, neste estudo, avaliar a influência dos aspectos sanitários na infecção por protozoários do gênero Eimeria em 
propriedades de criação caprina e  ovina do Sertão do Pajeú – Pernambuco. Amostras fecais foram coletadas 
diretamente da ampola retal dos referidos hospedeiros e submetidas à contagem de oocistos por gramas de fezes. 
Durante a visita às propriedades realizou-se estudo epidemiológico descritivo, utilizando-se um questionário. As 
variáveis foram analisadas por meio do teste Qui-quadrado de Pearson com margem de erro de 5%. Foram analisadas 
450 amostras de fezes caprinas e 417 amostras de fezes ovinas, obtendo-se, respectivamente, positividade para 
oocistos do gênero Eimeria de 22,9% e 26,9%. Os resultados revelaram associação significativa para infecção por 
Eimeria spp com tipo de exploração, com percentual maior para exploração mista tanto em caprinos (25,4%) quanto em 
ovinos (66,7%); e com o sistema de criação, com índice mais elevado para o sistema semi-intensivo em caprinos 
(26,2%) e para o extensivo em ovinos (66,7%).  Em relação ao tipo de instalação, o maior número de amostras positivas 
ocorreu, nas criações caprinas, quando as instalações eram chiqueiro descoberto (32,0%), enquanto nas propriedades 
de criação ovina, o maior número de amostras positivas ocorreu nas propriedades que tinham chiqueiro coberto 
(31,6%), havendo associação significativa para infecção por Eimeria spp e os tipos de instalações supracitados. 
Variáveis como a realização de quarentena e fontes de água utilizadas nas propriedades também se demonstraram 
importantes na infecção por Eimeria spp nas criações analisadas. Pode-se concluir que os fatores relacionados com 
aspectos sanitários, praticados de forma inadequada nos rebanhos estudados, interferem nas taxas de infecção por  
protozoário do gênero Eimeria. 
 
 
Código P-391 
PARASITISMO POR PROTOZOÁRIOS GASTROINTEISTINAL EM GAMBÁ (DIDELPHIS ALBIVENTRIS) 

PARASITISM BY GASTROINTESTINAL PROTOZOA IN APOSSUM (DIDELPHIS ALBIVENTRIS) 

RÉGIS ADRIEL ZANETTE (UFRGS); TAYANA MARCHESE SESSEGOLO (UFSM); ALEKSANDRO SCHAFER 
SILVA (UFSM); FABIANE LUNARDI (UFSM); JANIO MORAIS SANTURIO (UFSM); SILVIA GONZALEZ 
MONTEIRO (UFSM)  

Membros da família Didelphidea, comumente chamados gambás, apresentam-se distribuídos ao longo do território 
americano. É um animal principalmente noturno e praticamente omnívoro, devorando pequenos roedores, aves e seus 
ovos, anfíbios, frutas e vegetais. Visto a carência de pesquisas envolvendo animais silvestres, este estudo teve como 
objetivo de avaliar o parasitismo gastrointestinal em Didelphis albiventris (gambá) capturados por órgãos ambientais na 
região central do Rio Grande do Sul, Brasil. Foram avaliadas amostras de fezes de seis gambás para pesquisa de 
parasitos. As amostras foram analisadas através do método de centrífugo-flutuação com sulfato de zinco e coloração de 
Ziehl Neelsen, posteriormente os parasitos foram identificados microscopicamente baseando-se no tamanho e 
morfologia dos cistos e oocistos. Observaram-se nas fezes cistos de Giardia sp. e oocistos de Cryptosporidium sp. e 
Eimeria sp. em quatro dos seis Didelphis. Todos os animais parasitados apresentavam infecção leve pelos protozoários 
e não manifestavam sinais clínicos (diarréia). Este estudo reporta o primeiro caso de Giardia em D. albiventris.   

 

 



370 

 

Código P-392 
PRESENÇA DE EIMERIA ZUERNII E E. BOVIS EM BOVINOS ASSINTOMÁTICOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, 
BAHIA 
PRESENCE OF EIMERIA ZUERNII AND E. BOVIS IN CATTLE ASSYNTOMATICS AT ILHEUS  MUNICIPALITY, IN 
THE STATE OF BAHIA 

VALTER DOS ANJOS ALMEIDA (UESC); ALEXANDRE DIAS MUNHOZ (UNIV. EST. DE SANTA CRUZ) 

A eimeriose bovina pode trazer importantes prejuízos econômicos, em virtude do comprometimento da produção, pelo 
surgimento de síndrome diarréica, podendo culminar com a morte dos animais. A doença clínica acomete 
principalmente os animais jovens, sendo os adultos portadores assintomáticos, tendo nas espécies Eimeria zuernii E. 
bovis as mais patogências. Objetivou-se neste estudo verificar a presença e o quadro clínico dos bovinos naturalmente 
parasitados com estes duas espécies, pertencentes a propriedades rurais dos municípios de Ilhéus e Uruçuca. Foram 
coletadas amostras fecais, direto da ampola retal, de 104 bovinos, pertencentes propriedades rurais nos município de 
Ilhéus e Uruçuca, animais e propriedades foram selecionados por conveniência, sendo coletado em média 20% dos 
animais do rebanho. As amostras foram acondicionadas, sob refrigeração, e enviadas ao Laboratório de Análises 
Clínicas do Hospital Veterinário da UESC, sendo realizada a identificação e diferenciação das espécies de Eimeria, 
através da técnica de centrífugo-flutuação, em solução saturada de açúcar, com esporulação em dicromato de potássio 
a 2%. Foram observados a presença de Eimeria sp em 36 (34,62%) dos animais estudados. Destes 28 (26,92%) foram 
positivos para E. bovis, 6 (5,77%) foram positivos para E. zuernii e em 5 (4,81%) ocorreram infecções com a presença 
das duas espécies. Não foi observado a presença de animais com sintomatologia clínica condizente com eimeriose em 
nenhum dos animais positivos. Estes dados preliminares deste estudo podemos concluir que existe um equilíbrio entre 
os animais e parasitos, sem surgimento de enfermidade. Agradecimento: UESC, CNPq 
 
Código P-393 
FREQÜÊNCIA DE ANTICORPOS E FATORES DE RISCO CONTRA NEOSPORA CANINUM EM CÃES DO 
MUNICÍPIO DE ILHÉUS, BAHIA 
FREQUENCY OF ANTIBODIES AND RISK FACTORS TO NEOSPORA CANINUM IN DOGS AT ILHEUS 
MUNICIPALITY, BAHIA. 

VANESSA CARVALHO SAMPAIO DE MAGALHÃES (UESC); PATRÍCIA MARA LOPES SICUPIRA (UESC); LUÍS 
FERNANDO PITA GONDIM (UFBA); ALEXANDRE DIAS MUNHOZ (UNIV. EST. DE SANTA CRUZ) 

Este estudo teve como objetivo determinar a freqüência de cães soropositivos para Neospora caninum, no município de 
Ilhéus-Ba, e a influência da origem dos cães frente à soropositividade. Foram coletadas 161 amostras de sangue dos 
animais, as quais foram testadas po meio da reação de imunofluorescência indireta, empregando-se um ponto de corte 
de 1:50. Foram detectados 19 (11,8%) cães soropositivos para o parasito. Houve uma maior soroprevalência de animais 
errantes (21,9%), do que nos domiciliados (9,3%). Os animais residentes em áreas rurais apresentaram uma maior 
soropositividade para o parasito quando comparados com os animais da zona urbana (p=0.03). Os resultados são 
indicativos da presença de N. caninum na região estudada. Agradecimento: FAPESB, UESC, UFBA 
 
Código P-394 
AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE DNA DE CRYPTOSPORIDIUM SPP. EM AMOSTRAS FECAIS E 
COMPARAÇÃO DA PCR COM O MÉTODO COPROPARASITOLÓGICO DE CENTRÍFUGO-FLUTUAÇÃO EM 
SACAROSE 
EVALUATION OF DNA EXTRACTION METHODS FROM CRYPTOSPORIDIUM SPP. IN FECAL SAMPLES AND 
COMPARISON OF PCR WITH SUCROSE CENTRIFUGAL FLOTATION TECHNIQUE      

MIKAELA RENATA FUNADA (FAC. DE MED.VET. E ZOOTECNIA - USP); SOLANGE MARIA GENNARI (FAC. DE 
MED.VET. E ZOOTECNIA - USP); LEONARDO JOSÉ RICHTZENHAIN (FAC. DE MED.VET. E ZOOTECNIA - 
USP); HILDA FÁTIMA DE JESUS PENA (FAC. DE MED.VET. E ZOOTECNIA (FMVZ) - USP); JOSÉ MÁRCIO 
SBRUZZI CARDOSO ((FMVZ) – USP); RODRIGO MARTINS SOARES ((FMVZ)-USP) 

Cryptosporidium spp. é considerado um patógeno emergente de distribuição mundial, responsável por infecções em 
humanos e em uma grande variedade de animais. Muitos aspectos da epidemiologia e taxonomia do parasita 
permanecem desconhecidos, sendo os métodos moleculares baseados na PCR uma importante ferramenta de estudo. 
No entanto, a eficácia da PCR na detecção de Cryptosporidium spp. pode ser reduzida pela dificuldade dos métodos em 
romper os oocistos do parasito para exposição dos ácidos nucléicos, bem como pela presença de inibidores de 
polimerização nas amostras fecais. O objetivo do presente estudo foi avaliar pela nested PCR do gene 18S rRNA o 
desempenho de diferentes métodos de extração de DNA de oocistos de Cryptosporidium spp. em amostras fecais. 
Compararam-se os métodos de indução de excistamento com ácido taurocólico em conjunto com purificação por fenol-
clorofórmio (EF), excistamento e purificação por GuSCN-sílica (ES), choque térmico e fenol-clorofórmio (CF) e choque 
térmico e GuSCN-sílica (CS). As sensibilidades analíticas dos testes foram avaliadas na ausência e presença de 100 µL 
de fezes. As amostras foram contaminadas com 105, 104, 103, 102, 10, 1 e 10-1 oocistos purificados. Na ausência de 
fezes, EF apresentou melhor sensibilidade, possibilitando a detecção de até 1 oocisto. A sensibilidade de ES foi de 10 
oocistos, enquanto que CF e CS permitiram a detecção de 102 oocistos. Na presença de fezes, as técnicas EF e ES 
foram as mais sensíveis, capazes de detectar 102 oocistos, comparadas a  CF e CS cuja sensibilidade foi de 103 
oocistos. Para determinar a validade dos métodos, amostras fecais provenientes de hospedeiros naturalmente 
infectados serão submetidas aos diferentes procedimentos de extração de DNA e nested PCR. Os resultados serão 
comparados tomando-se como padrão-ouro, o método de centrífugo-flutuação em solução de sacarose e observação 
em microscópio óptico (400x). Agradecimento: Fapesp, Capes 
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Código P-395 
CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E MORFOMÉTRICA DE FORMAS EVOLUTIVAS ERITROCÍTICAS DE 
PLASMODIUM JUXTANUCLEARE ENCONTRADOS EM GALINHAS SEDOSA DO JAPÃO. 

MORPHOLOGY AND MORPHOMETRY OF EVOLUTIONARY FORMS  OF PLASMODIUM JUXTANUCLEARE 
FOUND IN  JAPAN SILKY CHICKENS. 

USHA VASHIST (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); ALINE  FALQUETO DUARTE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); VANESSA  DORO ABDALLAH (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); RODNEY KOZLOWSKY DE AZEVEDO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DO RIO DE JANEIRO); TIAGO MARQUES DOS SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO 
DE JANEIRO); HUARRISSON  AZEVEDO SANTOS  (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); 
CARLOS LUIZ  MASSARD (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO) 

Plasmodium juxtanucleare é um hemoparasito causador de malária aviária, sendo encontrado principalmente em 
galinhas domésticas de criação rústica. Provoca uma infecção em geral assintomática pela baixa parasitemia em 
infecções naturais, entretanto em casos agudos pode causar anemia, febre, inapetência, congestão e megalia de 
órgãos, distúrbios digestivos e neurológicos, prostração e morte. A ave Sedosa do Japão é uma ave ornamental ainda 
pouco estudada quanto à infecção por P. juxtanucleare. O objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização 
morfológica e morfométrica de um isolado provavelmente de P. juxtanucleare encontrado em esfregaços sangüíneos de 
aves Sedosas do Japão. Foram realizadas análises morfológicas descritivas e morfométricas, utilizando-se os 
esfregaços sanguíneos que apresentaram maior grau de parasitemia dentre as 18 aves Sedosa do Japão amostradas.  
Mensurou-se o diâmetro maior (DM) e diâmetro menor (dm), ambos utilizados para o cálculo do índice morfométrico 
(IM= dm/DM). A análise morfológica descritiva das formas evolutivas eritrocíticas observadas nas aves Sedosa do 
Japão demonstrou a presença de formas do tipo ovóide, elíptica, piriforme e arredondadas, como já descrito na 
literatura, com predomínio das formas ovóide e elíptica. Os valores médios de IM para trofozoítos, esquizontes e 
gametócitos foram de 0,70, 0,52 e 0,64 µm, respectivamente. Tais resultados se assemelham aos observados por 
demais autores em isolados de galinhas domésticas. Ressalta-se que foi observado durante o estudo, que as aves 
Sedosas do Japão exibiam parasitemia bem superior ao que é relatado na literatura para infecções naturais em aves 
domésticas, mas não exibiam os sintomas de infecção aguda mencionados na literatura para estas outras aves.  
Desta forma, julgou-se necessária uma investigação mais completa destes parasitos e para tal foi retirado sangue e 
extraído DNA da amostra utilizando-se o kit Easy- DNA TM ( Genomic Isolation- INVITROGEN), análises biomoleculares 
estão em andamento para uma caracterização minuciosa deste isolado. 
 
 
Código P-396 
FREQUÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-TOXOPLASMA GONDII EM SUÍNOS NOS MUNICÍPIOS DE ILHÉUS E 
ITABUNA, BAHIA. 

FREQUENCY OF ANTIBODIES ANTI-TOXOPLASMA GONDII IN SWINE IN MUNICIPALITIES OF ILHÉUS AND 
ITABUNA, BAHIA. 

GEORGE ALBUQUERQUE (UESC); ELISSON  PARANHOS (UESC); RODRIGO BEZERRA (UESC); ANA ELISA  
DEL'ARCO (UFRB) 

Toxoplasma gondii é um protozoário intracelular obrigatório, tendo mamíferos e aves como hospedeiros intermediários e 
os felídeos como hospedeiros definitivos. Os suínos têm merecido especial atenção dos parasitologistas por serem 
importante fonte de infecção às populações humanas. Objetivou-se com este trabalho verificar a freqüência de 
anticorpos anti-T. gondii em suínos abatidos na região de Ilhéus e Itabuna, Bahia. Para tal, foram coletadas 180 
amostras de sangue de suínos obtidas em matadouros clandestinos e em propriedades rurais desses municípios. Os 
animais testados tinham idade superior a quatro meses e sem raça definida. No Laboratório de Parasitologia Veterinária 
da UESC as amostras foram centrifugadas a 3000rpm por 10 minutos e os soros acondicionados em microtubos de 2ml 
e armazenados a temperatura de -20º C. A detecção de anticorpos anti-T. gondii da classe IgG foi realizada pela técnica 
de imunoensaio enzimático (ELISA) e, considerados positivos os soros que apresentaram leituras iguais ou superiores 
ao valor de cut off da placa, sendo que em cada placa foram utilizados dois soros negativos e um positivo para controle. 
O cut off de cada placa foi obtido a partir das médias das leituras dos soros negativos, adicionadas de dois desvios-
padrão. Das 180 amostras coletadas, 43 (23,88%) foram positivas para anticorpos anti-T. gondii, sendo 24 (30,7%) em 
Ilhéus e 19 (18,62%) em Itabuna. Não houve diferença entre os municípios (p=0,08). Quando se comparou a 
positividade dos animais em relação ao sexo no município de Itabuna, houve diferença (p=0,03), as fêmeas tiveram 
26,9% de positividade e os machos 8,3%. Quando se comparou o tipo de criação dos animais, também se verificou 
diferença (p=0,01), com os suínos criados de maneira rústica apresentando 32,2% de positividade e os criados em 
granjas 14,9%. Anticorpos anti-T. gondii foram encontrados nos animais estudados, podendo estes ser fonte de infecção 
para a população humana. 
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Código P-397 
PESQUISA DE BABESIA SPP. EM CÃES DOS MUNICÍPIOS DE ILHÉUS E ITABUNA, BAHIA, BRASIL 
 

RESEARCH OF BABESIA SPP. IN DOGS IN ILHÉUS AND ITABUNA, BAHIA, BRAZIL 

GEORGE ALBUQUERQUE (UESC); CAROLINE MEIRA (UESC); RENATA CARLOS (UFRRJ); RODRIGO 
BEZERRA (UESC); ELISSON PARANHOS (UESC) 

A babesiose canina é uma doença parasitária causada por protozoários intra-eritrocitários do gênero Babesia 
caracterizada por manifestações clínicas como anorexia, hemoglobinúria, anemia hemolítica, icterícia, febre, letargia e 
esplenomegalia, com a patogenia relacionada principalmente à invasão e multiplicação destes parasitos nos eritrócitos 
do hospedeiro. O carrapato Rhipicephalus sanguineus é o principal vetor da enfermidade no Brasil. A doença ocorre 
mundialmente com alta prevalência em regiões tropicais e subtropicais. Este estudo foi conduzido com o objetivo de 
analisar a freqüência de infecção por Babesia spp. em cães provenientes dos municípios de Ilhéus e Itabuna, Bahia. 
Amostras de sangue de 286 animais, independente do sexo, raça e idade foram examinadas para a pesquisa do 
protozoário. Dos 286 animais, 156 eram provenientes do município de Ilhéus e 130 de Itabuna. A técnica utilizada foi a 
observação direta do parasito em esfregaços de sangue periférico colhidos por perfuração auricular, corados pelo 
Panótico e analisadas diretamente no microscópio óptico em objetiva de imersão (1000x). Diagnosticou-se a infecção 
em 23 animais (8,04%), sendo 10,89% (17 animais positivos) em Ilhéus e 4,61% (6) em Itabuna. Não houve diferença 
entre os municípios (p=0,08). O resultado demonstra a importância da babesiose canina na região onde o clima quente 
e úmido favorece o desenvolvimento do vetor, bem como a necessidade de otimização de estratégias de controle da 
doença.  
 
Código P-398 
PLASMODIUM JUXTANUCLEARE EM GALINHAS DA RAÇA SEDOSA DO JAPÃO CRIADAS NO MUNICÍPIO DE 
SEROPÉDICA, RJ. 
 

PLASMODIUM JUXTANUCLEARE IN JAPAN SILKY CHICKENS CREATED IN THE MUNICIPAL DISTRICT OF 
SEROPÉDICA, RJ 

USHA VASHIST (UNIV. FED. RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ); ALINE FALQUETO DUARTE (UFRRJ); 
HUARRISSON AZEVEDO SANTOS (UFRRJ); TIAGO MARQUES DOS SANTOS (UFRRJ); CARLOS LUIZ 
MASSARD (UFRRJ) 

As aves Sedosa do Japão são de características muito propícias para criação em cativeiro com adaptação em geral 
muito boa em ambiente temperado. É uma ave criada principalmente para a ornamentação, mas de grande habilidade 
materna. Este trabalho teve como objetivo investigar se aves da raça Sedosa do Japão criadas no município de 
Seropédica, RJ, estavam infectadas por algum hemoparasito. Foram adquiridas 18 aves da raça Sedosa do Japão em 
uma granja da referida região, onde são criadas em sistema tradicional, em fundo de quintal, isoladamente de outras 
raças. Foram feitos esfregaços sangüíneos, fixados em metanol, corados em Giemsa e examinados em microscópio 
óptico, 100 campos por lâmina. Verificou-se que a prevalência do parasitismo por  P. juxtanucleare foi de 100%, a 
parasitemia média foi de 0,19%, considerada relativamente alta  tratando-se de infecção natural, já que este parasitismo 
em galinhas de outras raças, tende a cronicidade. Uma das aves com aspecto geral de debilidade, sinais de anemia, 
apatia e dificuldade de locomoção revelou ao exame do esfregaço sangüíneo uma parasitemia de 0,82 %, o que é bem 
superior ao que geralmente é visto nas aves de outras raças para este parasitismo. Em geral valores tão altos de 
parasitemia são conseguidos apenas com imunossupressão das aves para experimento, não sendo comum ocorrer 
naturalmente. As aves com parasitemia superior a 0,5 já se apresentam bastante abatidas, com notável emagrecimento 
e até mesmo paresia dos membros e por vezes chegam ao óbito. As formas evolutivas do parasito mais observadas 
foram os trofozoítos, esquizontes e gametócitos ovalados. Conclui-se que as aves Sedosas do Japão estudadas têm 
grau de parasitemia bem superior ao que já foi relatado na literatura para outros galiformes com infecção natural de P. 
juxtanucleare, porém parecem ser mais resistentes à esta infecção. 
 
Código P-399 
LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE NEOSPORA CANINUM EM BOVINOS DE ASSENTAMENTOS RURAIS 
EM CORUMBÁ-MS 
 

EPIDEMIOLOGIC SURVEY OF NEOSPORA CANINUM IN BOVINES OF RURAL SETTLEMENTS IN CORUMBÁ-MS 

RONY CARLOS MELLO (UNIGRAN); RENATO ANDREOTTI (EMBRAPA GADO DE CORTE); JACKELINE C. 
BARROS (EMBRAPA GADO DE CORTE); RENATA G. P. TOMICH (ICB/UFMG); ANA KARLA M. MELLO 
(AGRAER); AIESCA O. PELLEGRIN (EMBRAPA PANTANAL) 

Neospora caninum, é um parasita intracelular obrigatório, que infecta canídeos domésticos e selvagens, ruminantes e 
eqüídeos. Foi descrito em 1988, e sua importância econômica é atribuída aos custos com aborto, ao valor dos fetos, a 
inseminação artificial e a cobertura, a diminuição da produção de leite, ao aumento do descarte e a reposição dos 
animais. Em quatro assentamentos rurais do município de Corumbá - MS (Mato Grande, Paiolzinho, Taquaral e 
Tamarineiro), foi utilizada uma associação de metodologias qualitativas em 37 entrevistas semi-estruturadas e 
dinâmicas grupais para análise participativa com produtores rurais de 657 animais, sendo levantados problemas 
sanitários relacionados à produção e doenças do rebanho, bem como possíveis variáveis de risco para a presença da 
neosporose. Este trabalho avaliou em 392 amostras de soro de bovinos dos assentamentos de Corumbá, a presença de 
animais soropositivos para N. caninum, por Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI), e a prevalência ponderada 
para a Neospora foi de 9,17%, variando de 4,96% a 13,38%. O levantamento de variáveis de risco para a Neospora 
investigadas nas entrevistas não indicou nenhum fator de risco para a doença. Palavras-chave: Agricultura familiar, 
epidemiologia participativa, Neospora caninum, bovinos, imunofluorescência indireta. 
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Código P-400 
PLASMODIUM JUXTANUCLEARE EM GALLUS GALLUS DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ES  
 

PLASMODIUM JUXTANUCLEARE IN GALLUS GALLUS OF THE VENDA NOVA DO IMIGRANTE COUNTY, ES   

ALINE FALQUETO DUARTE (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); USHA VASHIST 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); HUARRISSON AZEVEDO DOS SANTOS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); TIAGO MARQUES DOS SANTOS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); BRUNO CAMPOS RIBEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 
RIO DE JANEIRO); CARLOS LUIZ MASSARD (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO) 

Plasmodium juxtanucleare é um dos hemoparasitos causadores da malária aviária. Esta forma de malária aviária pode 
causar em seus hospedeiros sinais clínicos e sintomas de apatia, perda de apetite, anemia, diarréia, perda de peso, 
fraqueza e incoordenação motora. Esta infecção acomete principalmente as galinhas domésticas criadas em ambientes 
como fundos de quintal. Sendo também referida em perus, galinhas d’angola, faisões, em perdizes e pingüins. O 
objetivo deste trabalho foi investigar a prevalência e o grau de parasitemia deste parasito em Gallus gallus do município 
de Venda Nova do Imigrante, ES, criados em ambientes rurais. Para isto, foram amostradas 32 aves Gallus gallus da 
localidade de São João de Viçosa (20° 20’ 19” S, 41° 11’ 16” W), a 719 m de altitude, com temperatura média anual de 
18,5° C e umidade relativa média anual de 85%. Todas as aves eram nascidas naquela localidade. Foram feitos 
esfregaços sangüíneos de aves jovens e adultas por venopunção braquial. Os esfregaços sangüíneos foram secos ao 
ar e imediatamente fixados em metanol P.A., trazidos para o laboratório, corados por Giemsa e analisados em 
microscópio fotônico. Dentre as 32 aves examinadas, 19 estavam parasitadas pelo Plasmodium juxtanucleare, com 
formas características de trofozoítos, esquizontes e gametócitos. A prevalência observada foi de 59%, considerada 
relativamente alta quando comparada às encontradas por outros autores em demais localidades deste Estado. A 
parasitemia média foi em torno de 0,03, variando de 0 a 0,09. Observou-se em uma das galinhas sinais de prostração e 
anemia o que poderia estar relacionado à infecção, a análise de seu esfregaço sangüíneo revelou o maior valor 
parasitemia encontrado dentre as amostras, possibilitando relacionar a sintomatologia com a infecção de P. 
juxtanucleare. Foi encontrado um esquizonte exoeritrocítico livre no plasma, um trofozoíto em trombócito e um trofozoíto 
em reticulócito. Além disso, houve poliparasitismo em hemácias.  
 

Código P-401  
FATORES DE RISCO E PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-NEOSPORA CANINUM EM CÃES URBANOS E 
RURAIS DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL 
 

RISK FACTORS AND PREVALENCE OF ANTIBODIES ANTI-NEOSPORA CANINUM IN URBAN AND RURAL DOGS 
FROM RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL 

NILTON AZEVEDO DA CUNHA FILHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); ANDRÉIA SILVEIRA LUCAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); FELIPE GERALDES PAPPEN (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PELOTAS); ALESSANDRA MARA ALVES RAGOZO (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO); SOLANGE  MARIA 
GENNARI (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO); TOMAZ LUCIA JUNIOR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); 
NARA AMÉLIA DA ROSA FARIAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS) 

Amostras de soro de 339 cães de origens rural (propriedades de criação de gado de corte e de leite) e urbana do 
município de Pelotas foram submetidas à técnica de Imunofluorescência Indireta para a detecção de anticorpos anti-
Neospora caninum. Os dados dos cães fizeram parte de um questionário epidemiológico na tentativa de identificar 
possíveis fatores de risco associados à soropositividade. Foram encontrados anticorpos anti-N. caninum em 15.6% 
(53/339) das amostras, com 5.5% (6/109) nos cães urbanos e 20.4% (47/230) nos de área rural. A análise multivariada 
dos fatores de risco identificou que cães rurais têm risco 3.5 vezes maior de contato com o parasito do que cães 
urbanos. Cães acima de três anos de idade têm risco maior (OD = 4.1) de serem soropositivos para N. caninum que 
cães com idade inferior a três anos. Cães rurais de criação de gado de corte têm um risco maior (OD = 2.8) de infecção 
por N. caninum do que cães de propriedades de produção leiteira. A soropositividade foi 2.2 vezes maior nas 
propriedades nas quais carcaças de animais e fetos não são removidas do campo. N. caninum está presente na região 
sul do Rio Grande do Sul, infectando cães urbanos e rurais. 
Palavras-chave: Neospora caninum, cães, fatores de risco, Rio Grande do Sul. 
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Código P-402 
PLASMODIUM JUXTANUCLEARE EM GALINHAS CAIPIRA CRIADAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 
RIO DE JANEIRO, SEROPÉDICA, RJ. 

PLASMODIUM JUXTANUCLEARE IN RUSTIC CHICKENS CREATED IN THE FEDERAL RURAL  UNIVERSITY OF 
RIO DE JANEIRO, SEROPÉDICA, RJ. 

ALINE FALQUETO DUARTE (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); USHA VASHIST 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); CARLOS LUIZ MASSARD (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO) 

A ocorrência de P. juxtanucleare é ampla no Brasil. Este hemoparasito, um dos causadores da malária aviária, é 
relatado parasitando principalmente aves sem raça definida, criadas em fundo de quintal e alimentadas principalmente 
com restos de comida. Mas também já foi relatado em aves de criações comerciais, causando queda na produção de 
ovos.O objetivo deste estudo foi investigar a prevalência e o grau de parasitemia de P. juxtanucleare em galinhas caipira 
criadas na Estação Parasitológica W.O. NEITZ, localizada na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 
Foi coletado sangue de 40 Gallus gallus, que eram provenientes dos arredores da UFRRJ e criadas em galinheiros na 
Estação Parasitológica W.O. NEITZ. Estas aves eram mantidas exclusivamente para a realização de alguns trabalhos 
de pesquisa com diferentes enfoques. Eram alimentadas com ração comercial e água. Foram feitos esfregaços 
sangüíneos, fixados em Metanol, corados em Giemsa e analisados 100 campos por lâmina em microscopia óptica. A 
análise dos esfregaços revelou uma prevalência de 32% e grau de parasitemia médio de 0,03%. Dentre as aves 
parasitadas, as formas evolutivas de P. juxtanucleare encontradas em maior número foram os trofozoítos, seguidos de 
esquizontes e gametócitos. Estes resultados corroboram os dados de demais autores que estudaram infecções 
naturais. Duas aves apresentavam sinais clínicos da infecção, passavam a maior parte do tempo prostradas e exibiam 
sinais de anemia, o grau de parasitemia destas aves foi em torno de 0,12%. As demais aves não apresentavam sinais 
clínicos da infecção, provavelmente pelo baixo grau de parasitemia.   
 
Código P-403 
OCORRÊNCIA DE CRYPTOSPORIDIUM SP. EM ALFACES LISA (LACTUVA SATIVA) CULTIVADAS NO CIRCUITO 
“TÊRE-FRI” – TERESÓPOLIS, RJ – BRASIL. 
 

OCCURRENCE OF CRYPTOSPORIDIUM SP. IN SMOOTH LETTUCE (LACTUVA SATIVA) CULTIVATED IN THE 
“TERÊ-FRI” CIRCUIT - TERESÓPOLIS, RJ – BRAZIL. 

CASSIA REGINA ALVES PEREIRA (ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA - FIOCRUZ); 
CARLA MONTEIRO DE BARROS CARNEIRO DE MENDONÇA (CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA DOS 
ÓRGÃOS - UNIFESO); ROGERIO ALVARES (CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA DOS ÓRGÃOS - UNIFESO); 
ROSALINA JORGE KOIFMAN (ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA - FIOCRUZ); ALDO 
PACHECO FERREIRA (ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA - FIOCRUZ) 

O consumo de hortaliças é essencial para a saúde humana porém, quando contaminadas, são responsáveis pela 
transmissão de um grande número de enfermidades. A alface lisa (Lactuca sativa) é a hortaliça folhosa mais 
comercializada no Brasil por seu baixo valor calórico (qualificada para diversas dietas), pela facilidade de consumo sob 
a forma crua, por ser cultivada em qualquer estação do ano e por ter acessível valor de mercado. A criptosporidiose é 
uma doença diarréica oportunista acompanhada por perda fluida, febre e dor abdominal. A transmissão ocorre pela rota 
fecal-oral por contaminação de nascentes, contaminação de alimentos “in natura” ou contato de pessoa para pessoa. 
Os Municípios de Teresópolis e Nova Friburgo (Circuito Terê-Fri) constituem importante pólo de produção de hortaliças 
para o Estado do Rio de Janeiro devido a oferta hídrica, qualidade do solo, clima adequado a tal produtividade tornando-
se importante sítio de estudo. Dessa forma buscou-se identificar o Cryptosporidium sp. em 50 amostras de alface lisa 
(Lactuca sativa) cultivadas e comercializadas no Circuito Terê-Fri através do método de coloração de Ziehl-Nieelsen 
Modificado. Dos 50 esfregaços obtidos das folhas provenientes da base do pé (em contato com o solo), 100% 
apresentaram presença de oocistos. Dos 50 esfregaços provenientes das folhas do meio das alfaces (sem contato com 
o solo), 38% apresentaram presença de oocistos. O  resultado sugere a adoção de medidas educativas aos produtores, 
o monitoramento da forma de cultivo e da água de irrigação, evitando-se, assim, problemas de saúde coletiva. 
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Código P-404 
SOROPREVALÊNCIA DE NEOSPORA CANINUM E TOXOPLASMA GONDII EM CAPRINOS NO SUL DE MINAS 
GERAIS 
 

SERUMPREVALENCE OF NEOSPORA CANINUM AND TOXOPLASMA GONDII IN GOATS IN THE SOUTH MINAS 
GERAIS STATE, BRAZIL 

MOISES C. MOREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA)); MARY S. VARASCHIN 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA)); ANTÔNIO M. GUIMARÃES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
LAVRAS (UFLA)); FLADEMIR WOUTERS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA)); CHRISTIAN HIRSCH 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA)); ANDRÉ, H.O.  CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
LAVRAS (UFLA))VIÇOSA); PAULO R. DOS SANTOS COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA) 

A neosporose é uma doença parasitária causada pelo protozoário do filo Apicomplexa Neospora caninum 
(Eucoccidiorida: Sarcocystidae), parasito intracelular obrigatório formador de cistos, descrito e caracterizado pela 
primeira vez em cães. Atualmente, essa enfermidade é considerada uma das principais causa de aborto em bovinos em 
todo mundo. Em caprinos, abortos e natimortos podem ser provocados por N. caninum, porém ainda são escassos, 
principalmente no Brasil, os estudos sobre a prevalência em cabras ou mesmo da participação deste protozoário em 
casos de aborto. Este trabalho tem como objetivo determinar a soroprevalência de N. caninum e Toxoplasma gondii em 
rebanhos de caprinos pertencentes a criatórios localizados na região Sul de Minas Gerais, para posteriormente, avaliar 
importância destes protozoários como agentes causais de alterações reprodutivas nesta espécie. Após a aplicação de 
um questionário epidemiológico, para verificar as características em relação ao manejo adotado, foram coletadas 253 
amostras de soros de caprinos em nove propriedades localizadas nos municípios de Alfenas, Campo Belo, Ijaci, Lavras, 
Nepomuceno e Santo Antônio do Amparo. Os soros foram submetidos a reação de imunofluorescência indireta (RIFI) 
para N. caninum (RIFI &#8805;1:50) e T. gondii (RIFI &#8805;1:64). Entre as nove propriedades envolvidas neste 
estudo, 88,9% (8/9) possuíam animais soropositivos para N. caninum e 100% (9/9) para T. gondii; e todos os rebanhos 
apresentavam histórico de aborto e natimorto. A prevalência média de caprinos soropositivos foi de 13,8% (35/253) para 
N. caninum e 32,8% (83/253) para T. gondii, sendo que 6,3% (16/253) foram sororeagentes para ambos. Os resultados 
indicam que o N. caninum e T. gondii ocorrem em criatórios de caprinos no Sul de Minas Gerais, justificando novos 
estudos soroepidemiológicos com um número maior de animais, assim como a coleta de produtos de aborto para futura 
marcação imunoistoquímica, visando caracterizar a participação da neosporose como causa de alterações reprodutivas 
em rebanhos caprinos. 
 
 
Código P-405 
AVALIAÇÃO DA ADIÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE ORÉGANO (ORIGANUM VULGARE) NA CARGA 
PARASITÁRIA, PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS DE CODORNAS JAPONESAS (COTURNIX 
COTURNIX JAPONICA). 
 

EVALUATION OF THE ADDITION OF ESSENTIAL OIL OF OREGANO (ORIGANUM VULGARE) IN PARASITE 
LOAD, BIOCHEMICAL AND HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF JAPANESE QUAILS (COTURNIX COTURNIX 
JAPONICA). 

EDISON ROGÉRIO CANSI (DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA); DENISE NEVES 
JESUS (FACULDADE DE AGRONOMIA E VETERINÁRIA - UNIVERSIDADE DE BRASILIA); VANNER BOERE 
SOUZA (DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA) 

O óleo essencial de orégano pode ser uma alternativa natural para o uso na produção animal, devido às suas 
comprovadas propriedades antibacterianas e antiparasitárias. Nesse contexto, foi avaliado o efeito antiparasitário do 
óleo essencial de orégano (Origanum vulagare) e as suas conseqüências nos padrões hematológicos e bioquímicos de 
codornas japonesas (Coturnix coturnix japonica). Cem codornas japonesas foram divididas em 2 grupos (controle e 
experimental) de 50 animais. As aves foram alocadas em gaiolas e distribuídas em dois grupos (controle e 
experimental) de 50 animais, contendo cinco lotes com 10 codornas cada. Cada gaiola continha um lote de 10 animais 
do grupo controle e outro do grupo experimental. O grupo controle recebeu ração padrão para codornas, adicionada de 
óleo vegetal de canola na proporção de 20g/kg de ração. O grupo experimental recebeu para cada quilograma de ração, 
20g da mistura de óleo de canola adicionada de óleo essencial de orégano a uma concentração de 1%, visando 
fornecer 200mg de óleo essencial de orégano por quilograma de alimento. A averiguação da ação antiparasitária do 
óleo essencial de orégano foi realizada antes (primeiro dia) e durante o tratamento, através da contagem de ovos pelo 
método modificado de McMaster. Por fim, um exame bioquímico (glicemia e ácidos graxos) e hematológico completo 
foram realizados no primeiro dia e a cada 30 dias, de três aves escolhidas ao acaso por grupo. Obteve-se que a adição 
do óleo essencial  não revelou atividade antiparasitária nas aves pertencentes ao grupo experimental. Adicionalmente, 
não encontrou-se nenhum efeito nos parâmetros bioquímicos e hematológicos da codornas japonesas tratadas com o 
óleo de orégano, em 90 dias de administração crônica. Agradecimento: CNPq 
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Código P-406 
CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE CRYPTOSPORIDIUM SPP. EM AVES SILVESTRES DE CATIVEIRO: 
RESULTADOS PARCIAIS 

MOLECULAR CHARACTERIZATION OF CRYPTOSPORIDIUM SPP. IN CAPTIVE WILD BIRDS: PARTIAL RESULTS 

ANAIÁ DA PAIXÃO SEVÁ (USP); MIKAELA RENATA FUNADA (USP); MARTA BRITO GUIMARÃES (USP); 
RODRIGO MARTINS SOARES (USP) 

Os protozoários pertencentes ao gênero Cryptosporidium são ubíquos e capazes de infectar seres humanos, animais 
domésticos e muitas espécies de vida livre dentre as quais, mamíferos, aves e répteis. Atualmente, três espécies de 
Cryptosporidium são formalmente reconhecidas em aves, C. baileyi, C. galli e C. meleagridis. Outros seis novos 
genótipos aviários com diferentes especificidades de hospedeiros e filogeneticamente divergentes destas espécies 
também têm sido descritos. O propósito deste trabalho é relatar a ocorrência de genótipos de Cryptosporidium spp. em 
espécies de aves silvestres de cativeiro criadas em São Paulo. No período compreendido entre janeiro de 2006 e abril 
de 2008, 482 amostras de fezes foram submetidas ao diagnóstico coproparasitológico por centrifugo-flutuação em 
solução de sacarose para detecção de Cryptosporidium spp. As seguintes famílias de aves foram 
pesquisadas:Emberizidae (58.5%) com grande maioria de curiós (Oryzoborus angolensis) (correspondendo a 82,3%), 
Psittacidae (23,2%), Cardinalidae (9,3%), Turdidae (2,5%), Ramphastidae (1,7%), Icteridae (1,5%), Fringilidae (1.5%), 
Estrilididae (0,6%), Contigidae (0,4%) e Thraupidae (0,4%). Nenhuma amostra apresentou-se positiva para Giárdia spp. 
no exame coproparasitológico e 42 amostras apresentaram-se positivas para a presença de oocistos de 
Cryptosporidium. As amostras positivas foram de 27 curiós (Oryzoborus angolensis) 5 picharros (Saltator similis), 3 
pintassilgos (Carduelis carduelis), 4 canários da terra (Sicalis flaveola), 1 galo de campina (Paroaria dominicana), 1 
cigarrinha (Sporophila schistacea) e 1 sabiá laranjeira (Turdus rufiventris). Até o presente momento, somente 11 
amostras foram identificadas molecularmente após sequenciamento de fragmentos codificadores de 18SrRNA deste 
parasita. Pela caracterização molecular, nenhum genótipo inédito foi identificado nestes animais, tendo sido 
encontrados C. baileyi em 1 curió, 1 pintassilgo, 1 canário, 1 galo de campina e C. galli em, 1 pintassilgo, 1 canário, e 5 
picharros e não foram detectadas infecções mistas. Este é um dos poucos trabalhos de caracterização molecular de 
Cryptosporidium feito com aves silvestres brasileiras oriundas do tráfico e criadas em cativeiro.   
Agradecimento: Ambulatório de Aves- HOVET, USP 
 
 
Código P-407 
AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE CAROTENÓIDES PLASMÁTICOS EM FRANGOS DE CORTE INOCULADOS COM 
OOCISTOS ESPORULADOS DE EIMERIA TENELLA 

AVALIATION OF THE CAROTENOID PLASMATIC LEVELS FROM BROILER CHICKENS INFECTED WITH 
SPORULATED OOCYSTS FROM EIMERIA TENELLA  

IVO ALEXANDRE LEME DA CUNHA (UEL); ALEXEY LEON GOMEL  BOGADO (UEL); JOÃO LUIS GARCIA 
(UEL); JOSÉ   GUIMARÃES JUNIOR (UEL) 

Avaliou-se os níveis de carotenóides plasmáticos em frangos de corte, fêmeas da linhagem Hubbard, livres de coccídios 
e alojadas com um dia de idade em baterias metálicas.As aves foram inoculadas, via oral, no terceiro dia de vida, com 
oocistos atenuados de Eimeria tenella e posteriormente desafiadas com cepa virulenta homóloga. O delineamento 
experimental foi constituído por 108 aves dividido em três tratamentos, sendo T1 (controle não inoculado e não 
desafiado), T2 (inoculado com 500 oocistos e desafiado) e T3 ( não inoculado e desafiado). No dia 31, considerando o 
dia 0 (zero) como o primeiro dia de tratamento, todos os tratamentos foram desafiados com 8,0x104 oocistos 
esporulados, exceto o controle negativo. Nos dias 31 e 38, as aves e a ração foram pesadas e no dia 38 realizou-se 
oocistograma do ceco, o escore de lesão cecal e a determinação da concentração de luteína plasmática em ¨g/mL, que 
representa a maior fração dos carotenóides plasmáticos das aves. Para o ganho de peso e conversão alimentar não 
houve diferença estatística (p>0,05) entre os tratamentos. O escore de lesão foi significativo (p<0,01), sendo que o T3 
(3,75±0,45) apresentou o maior escore em relação aos tratamentos T1 (0,00±0,00) e T2 (0,17±0,58). O número de 
oocistos eliminado foi significativo (p<0,05) para o T3 (1209300±726800 oocistos) diferindo dos tratamentos T1 
(4500±4800) e T2 (1700±600). Os níveis de luteína variaram entre 4,65 (T1) e 4,92¨g/mL (T2) não apresentando 
significância estatística (p>0,05). Nas condições em que foi realizado o estudo o ganho de peso, conversão alimentar e 
níveis de luteína plasmática não sofreram prejuízos com a dose desafio de Eimeria tenella, de acordo com os 
parâmetros parasitológicos. Agradecimento: CNPq; Fundação Araucária 
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Código P-408 
PARÂMETROS SEMINAIS DE OVINOS REPRODUTORES (OVIS ARIES) EXPERIMENTALMENTE INFECTADOS 
COM TOXOPLASMA GONDII (NICOLLE & MANCEAUX, 1909). 

SEMEN PARAMETERS OF SHEEP (OVIS ARIES) EXPERIMENTALLY INFECTED WITH TOXOPLASMA GONDII. 

W. D. Z. LOPES (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); T. 
R. SANTOS (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); G. H. 
N.  COSTA (1DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA - LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR 
FCAV/UNESP/JABOTICABAL ); C. A. M. SAKAMOTO (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE 
ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); R. P. PARANHOS (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE 
ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); C.  BUZZULINI (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE 
ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); H. C. SILVA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE 
ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); A. L. A. FELÍCIO (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE 
ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); G. P. OLIVEIRA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE 
ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); A. J.  COSTA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE 
ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL) 

A influência do Toxoplasma gondii nos parâmetros seminais e na morfologia espermática de ovinos foi avaliada em oito 
reprodutores, distribuídos em três grupos experimentais: GI - três ovinos inoculados com 2,0 x 105 oocistos da cepa P, 
GII - três infectados com 1,0 x 106 taquizoítos da cepa RH e GIII - dois ovinos mantidos como controle. Parâmetros 
clínicos (temperatura retal, freqüências cardíaca e respiratória), parasitêmicos e sorológicos (IFI) foram mensurados. 
Avaliou-se, ainda, parâmetros espermáticos (volume, motilidade, vigor e concentração) e morfológicos do sêmen de 
cada reprodutor. Para tanto, as colheitas de sangue e de sêmen foram realizadas nos dias -1, 3, 5, 7, 11, 14 e, 
semanalmente, até o 70º dia pós-inoculação (DPI). Alterações clínicas (hipertermia e anorexia) foram registradas nos 
ovinos infectados de ambos os grupos. Surtos parasitêmicos foram detectados em cinco ovinos. Todos os reprodutores 
infectados produziram anticorpos contra T. gondii, a partir do 5º dia pós-inoculação, atingindo pico de 4096 e 8192 para 
animais dos grupos I e II, respectivamente. Foram observadas diferenças significativas (P<0,05) quanto à diminuição no 
volume do ejaculado, entre os ovinos dos grupos inoculados (oocistos e taquizoítos) e controle. Apesar da infecção 
toxoplásmica experimental ter resultado em sintomatologia clínica nos animais inoculados, as poucas alterações 
referentes às patologias espermáticas constatadas, não podem ser atribuídas ao Toxoplasma gondii. 
 
Código P-409 
PROTOZOÁRIOS GASTRINTESTINAIS EM PRIMATAS DA SUBORDEM HAPLORRHINI NO RIO GRANDE DO SUL 

GASTROINTESTINAL PROTOZOA IN PRIMATES OF THE SUBORDER HAPLORRHINI IN THE STATE OF RIO 
GRANDE DO SUL 

JOÃO FABIO SOARES (UFSM); ALEKSANDRO SCHAFER  SILVA (UFSM); GABRIELA PESAMOSCA CORADINI 
(UFSM); LUCIANE TOUREM  GRESSLER (UFSM); VALÉRIA MARIA  LARA (UFSM); ADRIANO BONFIM 
CARREGARO (UFSM); SILVIA GONZALEZ  MONTEIRO (UFSM); EDSON LUÍS  SALOMÃO (VETERINÁRIO 
AUTONOMO) 

Estudos sobre parasitos gastrintestinais em primatas mantidos em cativeiros são importantes para o manejo das 
populações de macacos e para a manutenção da saúde destes e das pessoas, as quais trabalham com esses animais, 
uma vez que muitos destes agentes possuem potencial zoonótico. Este trabalho visou avaliar o parasitismo 
gastrintestinal por protozoários em primatas mantidos em cativeiro na região sul do Brasil. Foram analisadas amostras 
de fezes de 18 exemplares de quatro espécies, Cebus apella (8 exemplares), Macaca mulata (4), Callithrix jacchus (4) e 
Callithrix penicillata (2) pelo método de centrífugo-flutuação com sulfato de zinco e pela técnica de coloração de Ziehl-
Neelsen modificada, oriundos de um zoológico e de um criatório conservacionista  localizados nos municípios de 
Cachoeira do Sul e Santa Maria no Rio Grande do Sul, Brasil, respectivamente. Observou-se a infecções pelos 
protozoários do gênero Cryptosporidium em seis indivíduos da espécie C.apella; em quatro C. jacchus  e em dois das 
espécies C. jacchus e M. mulatta. Giárdia foi encontrada em quatro exemplares de C. apella e de C. jacchus. 
Cystoisospora foi visualizada em quatro macacos de cada uma das seguintes espécies: C.apella, e C. jacchus, além de 
dois exemplares de C. penicillata. Balantidium foi encontrado em um indivíduo da espécie M. mulatta. Analisando a 
água oferecida aos primatas, pelo método de Yanko modificado, detectou-se a presença elevada de oocistos de 
Cryptosporidium sp nos mananciais do criadouro de Santa Maria. Foi observado moderado grau de infecção para 
animais parasitados pelo gênero Cryptosporidium (101-300 oocistos/lâmina), já os demais protozoários encontravam-se 
apenas causando infecções leves (1-100 cistos e oocistos/ lâmina) nos macacos.  
Este trabalho relata o primeiro registro de protozoários dos gêneros Cryptosporidium em M. mulata e C. penicillata; 
Giardia em C. jacchus; Cystoisospora em C. apella, C. jacchus e C. penicillata. 
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Código P-410 
OCORRÊNCIA DE PROTOZOÁRIOS DA ORDEM EUCOCCIDIORINA E DE NEMATODAS EM CORUJAS 
(STRIGIFORMES) MANTIDAS EM CATIVEIRO NO RIO GRANDE SUL 

OCCURRENCE OF PROTOZOA OF THE ORDER EUCOCCIDIORINA OF NEMATODA IN CAPTIVE OWLS 
(STRIGIFORMES) IN THE STATE OF RIO GRANDE DO SUL 

JOÃO FABIO SOARES (UFSM); ALEKSANDRO SCHAFER  SILVA (UFSM); RÉGIS ZANETTE (UFRGS); 
LUCIANE TOUREM  GRESSLER (UFSM); VALÉRIA MARIA  LARA (UFSM); ADRIANO BONFIM CARREGARO 
(UFSM); SILVIA GONZALEZ MONTEIRO (UFSM) 

A ordem Strigiformes inclui aves de rapina com hábitos predominantemente noturnos. São ótimas caçadoras exercendo 
um papel de suma importância no controle de roedores. Dentre os parasitos de maior relevância para os rapinantes 
destacam-se os protozoários do gênero Trichomonas, que produzem anorexia, perda de peso e dispnéia, além dos 
coccídeos que podem parasitar estes animais, sem causar sinais clínicos. O objetivo deste trabalho foi pesquisar o 
parasitismo gastrintestinal de espécies de corujas mantidas em cativeiro no Sul do Brasil. Foram analisadas cinco 
amostras de fezes de 12 exemplares adultos de coruja das espécies: Rhinoptynx clamator, Tyto alba,  Athene 
cunicularia, Megascops spp. e Bubo virginianus. As amostras de fezes coletadas foram processadas pelos métodos de 
centrífugo-flutuação com sulfato de zinco e de coloração de Ziehl-Neelsen modificado. Nas amostras analisadas, 
observou-se ovos de Capillaria spp. e da ordem Strongylida, além de oocistos de Cryptosporidium spp., oocistos de 
Eimeria spp. e oocistos de Isospora spp. Nas corujas estudadas não se verificou sinais clínicos de parasitose, 
possivelmente por tratar-se de infecções leves em todos os casos. Este trabalho relata o primeiro caso de parasitismo 
por protozoários dos gêneros Cryptosporidium, Eimeria e Isospora nas espécies de corujas pesquisadas. 
 
 
Código P-411 
“PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-TOXOPLASMA GONDII EM BOVINOS, CÃES E HUMANOS DA REGIÃO 
SUDOESTE DO ESTADO DE MATO GROSSO”. 

“PREVALENCE AND RISK FACTORS FOR ANTI-TOXOPLASMA GONDII ANTIBODIES IN DAIRY CATTLE, DOGS 
AND HUMANS IN THE SOUTHWEST OF THE STATE OF MATO GROSSO, BRAZIL”. 

T. R. SANTOS (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); A. 
H.  BENETTI (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, CUIABÁ, MT.); D. H.  
MATTA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); W. D. Z.  
LOPES (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); R. P. 
MENDONÇA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); M. V. 
GARCIA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); H. C. 
SILVA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); A. L. A. 
FELÍCIO (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); G. P. 
OLIVEIRA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); A. J.  
COSTA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL) 

Considerando a grande importância da toxoplasmose animal, sobretudo em decorrência dos animais infectados 
servirem de fonte direta ou indireta de infecção ao homem, avaliou-se a freqüência de anticorpos anti-Toxoplasma 
gondii em bovinos leiteiros, complementando os estudos com amostras colhidas de caninos e humanos de convívio 
rural. Foram colhidas amostras de sangue de 2000 fêmeas leiteiras bovinas, 61 cães e 116 humanos, pertencentes a 50 
propriedades da região sudoeste do estado do Mato Grosso. Os soros foram submetidos à reação de 
imunofluorescência indireta (IgG-RIFI), utilizando-se como ponto de corte as diluições de 1:64, 1:40 e 1:40 para bovinos, 
cães e humanos, respectivamente. Anticorpos para T. gondii foram encontrados em 71,00% dos bovinos (n=1420); 
88,52% dos cães (n=54) e 97,41% dos humanos (n=113). Após essa triagem sorológica, as amostras positivas, exceto 
de humanos, foram processadas até obtenção de título final. A associação dos riscos relacionados à toxoplasmose 
(IgG) tais como, consumo de leite cru, produção de derivados de origem animal, abate de animais e contato com felinos 
e/ou outros animais, não influenciou na distribuição dos sororreagentes (P>0,05).  Os resultados demonstraram a 
elevada prevalência da infecção toxoplásmica na população estudada e o alto risco da carne como via de transmissão 
para o homem, quando manipulada ou ingerida crua ou mal cozida. 
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Código P-412 
FREQÜÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI- ANAPLASMA MARGINALE, ANTI-BABESIA BIGEMINA E ANTI- BABESIA 
BOVIS EM BOVINOS DA MESORREGIÃO NORDESTE DO PARÁ 
 

FREQUENCY OF ANTIBODIES ANTI- ANAPLASMA MARGINALE, ANTI-BABESIA BIGEMINA AND ANTI- BABESIA 
BOVIS IN BOVINES OF PARÁ NORTHEAST MESOREGION 

IZAIAS L. PADILHA (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ.); 
FLABIO R. ARAÚJO (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA- CENTRO NACIONAL DE 
PESQUISA DE GADO DE CORTE); ARYANE M.M. SILVA (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ.); HARLYE T. THOMAZ (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ.); LILIAN C.S.S. SINFRÔNIO (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ.); JOSÉ D. BARBOSA (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ.); GUSTAVO GÓES CAVALCANTE (FACULDADE DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ.); ALESSANDRA SCOFIELD (FACULDADE DE 
MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ.) 

Tristeza Parasitária Bovina (TPB) é o complexo de enfermidades causadas por Babesia bovis, Babesia bigemina e 
Anaplasma marginale. Clinicamente, a TPB manifesta-se por febre, anemia, hemoglobinúria, ictérica, anorexia, 
hemaciação e alta mortalidade entre bovinos sensíveis. O objetivo do trabalho foi detectar a freqüência de anticorpos 
anti- A. marginale, anti- B. bigemina e anti- B. bovis através do ensaio de imunoadsorção enzimático (ELISA) indireto em 
soros de bovinos coletados nos municípios da Mesorregião Nordeste do Pará. Amostras de soros (n=253) de bovinos 
puros ou mestiços das raças Bos taurus indicus e Bos taurus taurus, com idade variada, ambos os sexos, foram 
coletadas em propriedades rurais dos municípios de São Domingos do Capim (n=76), Santa Luzia do Pará (n=22), 
Cachoeira do Piriá (n=41), Tailândia (n=14), São Miguel do Guamá (n=19), Bragança (n=20), Capanema (n=26) e Vigia 
(n=35). Os soros foram processados pelo método ELISA indireto. Nos municípios de São Domingos do Capim, 
Tailândia, Vigia e Bragança das 145 amostras analisadas, em 100% foram detectados anticorpos anti B. bovis, anti B. 
bigemina e anti A. marginale. Em Santa Luzia do Pará em 77,27% das amostras foram detectados anticorpos anti B. 
bigemina, 97,83% anti B. bovis, e 72,73% anticorpos anti A. marginale. No município de Cachoeira do Piriá, em 100% 
das amostras foram detectados anticorpos anti B. bovis e anti A. marginale, e em 97,56% anticorpos anti B. bigemina. 
Das amostras analisadas no município de São Miguel do Guamá, foram detectados anticorpos anti B. bigemina e anti A. 
marginale em 94,74% das amostras, e anti B. bovis em 89,47%. Em Capanema, anticorpos anti B. bigemina e anti A. 
marginale foram detectados em 96,15% das amostras e anti B. bovis em 92,31%. O número de amostras positivas 
encontrado nas propriedades visitadas apresentou-se acima do limite de 75%, com exceção da propriedade de Santa 
Luzia do Pará onde detectou-se anticorpos anti A. marginale em 72,73% das amostras.  
Portanto, as áreas estudadas foram consideradas como áreas de estabilidade enzoótica para os três agentes 
etiológicos da Tristeza Parasitária Bovina, com exceção de Santa Luzia do Pará, em relação a A. marginale, que foi 
considerada como área de instabilidade enzoótica. 
Agradecimento: UFPA, CNPQ, CRMV-PA/AP pelo apoio financeiro 
 
Código P-413 
PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-TOXOPLASMA GONDII EM MAMÍFEROS SILVESTRES DA FAUNA 
AMAZÔNICA CRIADOS EM CATIVEIROS NA REGIÃO NORTE E NORDESTE DO BRASIL. 
 

PREVALENCE OF ANTIBODIES AGAINST TOXOPLASMA GONDII IN AMAZON CAPTIVE WILDLIFE MAMMALS 
FROM NORTHERN AND NORTHEASTERN AREAS OF BRAZIL. 

HERBERT S. SOARES (UNIV. FED. RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA), MOSSORÓ-RN); ANTONIO H. H. 
MINERVINO (FACUL. DE MED. VETERINÁRIA E ZOOTECNIA – FMVZ – USP – SÃO PAULO, SP); KEDSON A. L. 
NEVES (FACULDADES INTEGRADAS DO TAPAJÓS – FIT – SANTARÉM - PARÁ); HILDA F. J. PENA (FACUL. 
DE MED. VETERINÁRIA E ZOOTECNIA – FMVZ – USP – SÃO PAULO, SP); ANA ELY E. O. MELO (INSTIT. 
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA – SANTARÉM – 
PARÁ); JACKELYNE R. SANTOS (FACULDADES INTEGRADAS DO TAPAJÓS – FIT – SANTARÉM - PARÁ); 
ENRICO  L. ORTOLANI (FACUL. DE MED. VETERINÁRIA E ZOOTECNIA – FMVZ – USP – SÃO PAULO, SP); 
SOLANGE M. GENNARI (FACUL. DE MED.  VETERINÁRIA E ZOOTECNIA – FMVZ – USP – SÃO PAULO, SP) 

Os zoológicos são importantes fontes de conhecimento sobre os animais silvestres, contudo a presença de um grande 
número de animais em um mesmo ambiente e o contato direto com os humanos predispõe a disseminação de diversas 
doenças, dentre estas se destaca a toxoplasmose. Este estudo teve por objetivo determinar a ocorrência de anticorpos 
anti-Toxoplasma gondii em animais da fauna silvestre Amazônica, criados em cativeiro. Foram coletadas amostras de 
sangue de mamíferos provenientes de dois criatórios conservacionistas e de um zoológico no município de Santarém - 
PA e do Parque Zoobotânico Onélio Porto, em Mossoró - RN. O soro foi testado quanto a presença de anticorpos anti-T. 
gondii pela Técnica de Aglutinação Modificada (MAT &#8805;25). Amostras de 102 mamíferos silvestres foram 
analisadas sendo: 49 cutias (Dasyprocta aguti), 18 pacas (Agouti paca), 17 macacos-prego (Cebus apella), cinco 
catetos (Tayassu tajacu), cinco quatis (Nasua nasua), três jaguatiricas (Leopardus pardalis), dois veados (Mazama 
americana), dois zogue-zogue (Callicebus purinus) e uma anta (Tapirus terrestris). Das 102 amostras 44 (43,1%) foram 
positivas e a ocorrência foi de 26,5%, 55,5%, 58,8%, 80,0% e 40,0% em cutia, paca, macaco-prego, cateto e quati, 
respectivamente. As amostras de jaguatirica e veado foram todas positivas e, as amostras de zogue-zogue e anta foram 
negativas. Agrupando-se os animais por ordem obteve-se prevalência de anticorpos anti-T. gondii em 85,7% dos 
Artiodactylas, 62,5% dos Carnívoros, 52,6% dos Primatas e 34,3% na ordem Rodentia. Conclui-se que o T. gondii 
encontra-se amplamente disseminado nos mamíferos silvestres dos criatórios estudados.  
Agradecimento: Agências financiadoras CNPq e FAPESP.  
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Código P-414 
OCORRÊNCIA DE CRYPTOSPORIDIUM SPP. E GIARDIA SPP. EM GATOS DOMÉSTICOS DO MUNICÍPIO DE 
ANDRADINA, SP.  

OCURRENCE OF CRYPTOSPORIDIUM SPP. E GIARDIA  SPP. IN FECAL SAMPLES OF DOMESTIC CATS FROM 
ANDRADINA CITY, SP. 

WILLIAN MARINHO DOURADO COELHO (DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL 
(DAPSA) DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE ARAÇATUBA (FOA) UNESP, SP. FACULDADE DE CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS DE ANDRADINA, SP (FCAA), CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA.); VALÉRIA MARÇAL FELIX DE 
LIMA (DEPARTAMENTO DE CLÍNICA, CIRURGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL (DCCRA) DA FACULDADE DE 
ODONTOLOGIA DE ARAÇATUBA (FOA) UNESP, SP.); ALESSANDRO FRANCISCO TALAMINI DO AMARANTE 
(DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA DO INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS DE BOTUCATU – UNESP – 
CAMPUS DE BOTUCATU.); RICARDO  VELLUDO GOMES DE SOUTELLO (FACULDADE DE CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS DE ANDRADINA, SP (FCAA), CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA.); MARCELO VASCONÇELOS 
MEIRELES (- DEPARTAMENTO DE CLÍNICA, CIRURGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL (DCCRA) DA FACULDADE 
DE ODONTOLOGIA DE ARAÇATUBA (FOA) UNESP, SP.); SOLANGE MARIA GENNARI (DEPARTAMENTO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL, DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA (FMVZ), USP, SP. ); JOSÉ FRANCISCO FONZAR (DEPARTAMENTO DE CLÍNICA, CIRURGIA E 
REPRODUÇÃO ANIMAL (DCCRA) DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE ARAÇATUBA (FOA) UNESP, SP.); 
KATIA  DENISE SARAIVA BRESCIANI (DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL (DAPSA) 
DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE ARAÇATUBA (FOA) UNESP, SP.) 

A criptosporidiose e a giardíase são zoonoses de caráter cosmopolita. O objetivo do presente trabalho foi verificar a 
ocorrência de Cryptosporidium spp. e Giardia  spp. em gatos domiciliados no Município de Andradina, SP. Foram 
utilizados 51 felinos, sendo 35 fêmeas e 16 machos, oito possuíam padrão racial determinado (PRD) e 43 sem raça 
definida (SRD). As amostras foram processadas pela técnica de ELISA, com utilização dos kits ''Cryptosporidium Test'' e 
“Giardia Test” (fabricante TechLab, Blacksburg). Do total de amostras analisadas, 5,88% (3/51) dos gatos mostraram-se 
positivos para Cryptosporidium e 13,72% (7/51) para Giardia com o emprego da referida técnica.  
Infecção criptosporídica foi observada em três fêmeas jovens, sendo duas SRD e uma PRD. Dos positivos para Giárdia, 
três eram fêmeas e destas, apenas uma tinha raça definida (Siamesa). A idade dos animais foi estimada por meio de 
análise da arcada dentária, sendo que entre os positivos para Giárdia, encontrou-se 57,14% (4/7) de animais jovens e 
42,85% (3/7) de adultos. A partir dos resultados obtidos, foi possível comprovar a ocorrência de Cryptosporidium spp. e 
Giardia spp. nos gatos domésticos do Município de Andradina, SP, confirmando assim que, o material fecal destes 
felinos podem representar uma importante fonte de infecção para outras espécies animais e para o homem. 
Agradecimento: FAPESP, SP. Fundação Educacional de Andradina, SP 
 
 
Código P-415 
PARASITOS GATROINTESTINAIS DE CÃES E GATOS: VIGILÂNCIA DE PARASITISMO EM ANIMAIS DE ABRIGO 
NA CIDADE DE CURITIBA, PARANÁ, BRASIL. 

GASTROINTESTINAL PARASITES OF DOGS AND CATS: EPIDEMIOLOGICAL SURVEY IN ANIMALS FROM  
HOUSEHOLDS OF CURITIBA, PARANA, BRAZIL. 

JESSÉ HENRIQUE TRUPPEL (UFPR); RENATA SOUZA HYCZY (UFPR); MARCELLO TORTELLI BAVARESCO 
(UFPR); FERNANDA  SOUZA ALCÂNTARA (UFPR); ALINE  MACEDO (UFPR); MARTHA GRECA (UFPR); 
JULIANA  TRACZ PEREIRA (UFPR); VANETE THOMAZ-SOCCOL (UFPR) 

A convivência de pequenos animais juntamente com o homem tem se estreitado muito nos últimos anos. Como os cães 
e gatos podem estar parasitados por protozoários e helmintos que também podem infectar o homem é de fundamental 
importância conhecer o perfil e prevalência da infecção parasitária. Permitindo, dessa forma, alertar a população sobre 
os cuidados que devem ter ao adotar animais de abrigos. Para que medidas de prevenção em saúde possam ser 
estabelecidas foi investigada a prevalência de helmintos e protozoários de cães e gatos de abrigo por técnicas de 
exame coproparasitológico e métodos moleculares (RFLP-PCR). De um total de 17 cães examinados 41,17% estavam 
parasitados por Giardia sp, 17,64% por Cryptosporidium e 17,64% por Isospora sp. Quanto aos helmintos verificou-se 
uma freqüência de 23,52% de Ancylostoma sp, 17,64% de Toxocara sp. e 5,88% de Toxascaris sp. Do total de 11 gatos 
analisados 45,45% estavam parasitados por Toxocara sp. e Ancylostoma sp respectivamente, 27,27% apresentaram 
infecção por Giardia sp. e 18,18% por Cryptosporidium spp. Tais dados evidenciam a possibilidade de ocorrer infecção 
humana por parasitos de animais residentes em abrigos. Para Giardia e Cryptosporidium a análise por RFLP-PCR 
demonstrou que cães e gatos podem estar parasitados pelos mesmos genótipos do parasito que infectam o homem. 
Palavras-Chaves: Giardia, Cryptosporidium, helmintos gastrintestinais, zoonose 
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Código P-416 
FREQÜÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI- ANAPLASMA MARGINALE, ANTI-BABESIA BIGEMINA E ANTI- BABESIA 
BOVIS EM BOVINOS DA MESORREGIÃO SUDESTE DO PARÁ 

FREQUENCY OF ANTIBODIES ANTI-ANAPLASMA MARGINALE, ANTI-BABESIA BIGEMINA AND ANTI-BABESIA 
BOVIS IN BOVINES OF PARÁ SOUTHEAST MESOREGION 

ARYANE M. M. SILVA (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ); 
FLÁBIO R.  ARAÚJO (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA- CENTRO NACIONAL DE 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ); KARINNY F. CAMPOS (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ); DANIEL S. GUEDES JÚNIOR (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 
RIO DE JANEIRO); CARLOS M. C. OLIVEIRA (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ); GUSTAVO GÓES-CAVALCANTE (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ); ALESSANDRA SCOFIELD (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ) 

A Tristeza Parasitária Bovina (TPB) é um complexo de enfermidades causadas pelos agentes etiológicos Babesia spp. e 
Anaplasma marginale. O estudo epidemiológico da TPB em determinada área pode indicar a possibilidade de 
ocorrência ou não de surtos e essa possibilidade é avaliada segundo a situação epidemiológica que pode ser de 
estabilidade enzoótica, instabilidade enzoótica e situação de área marginal. O objetivo do presente trabalho foi de 
realizar o diagnóstico sorológico de Anaplasma marginale, Babesia bigemina e Babesia bovis através do ensaio de 
imunoadsorção enzimática (ELISA) indireto em amostras de soros de bovinos coletadas em municípios da Mesorregião 
Sudeste do Pará. Durante o período de Março a Novembro de 2007, 268 amostras de soros foram coletadas 
aleatoriamente de bovinos das raças Bos taurus indicus e Bos taurus taurus, com idade superior a três anos, 
provenientes de propriedades particulares dos municípios de Paragominas, Dom Eliseu, Rondon do Pará e Abel 
Figueiredo. Todos os animais apresentaram histórico de contato com carrapatos ou estavam infestados no momento da 
coleta. Os soros foram processados pela técnica ELISA indireto. Nos municípios de Paragominas (n=140), Dom Eliseu 
(n=22) e Abel Figueiredo (n=60), em 100% das amostras foram detectados anticorpos anti B. bovis, anti B. bigemina e 
anti Anaplasma marginale, enquanto que no município de Rondon do Pará (n= 46), foram detectados anticorpos anti B. 
bigemina e anti Anaplasma marginale em 97,83% (45/46) das amostras e anticorpos anti B. bovis em 95,65%. A 
sorologia detectada no presente trabalho está acima do limite de 75%, portanto, as propriedades estudadas na 
Mesorregião Sudeste do Pará são áreas de estabilidade enzoótica para os três agentes etiológicos da Tristeza 
Parasitária Bovina. Agradecimento: UFPA, CNPQ e CRMV-PA/AP pelo apoio financeiro. 
 
Código P-417 
SOROPREVALÊNCIA DO TOXOPLASMA GONDII (NICOLLE & MANCEAUX, 1909) EM OVINOS PERTENCENTES 
AO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL, SP, BRASIL 

SEROPREVALENCE OF TOXOPLASMA GONDII (NICOLLE & MANCEAUX, 1909) IN SHEEP FROM 
JABOTICABAL, STATE OF SÃO PAULO, BRAZIL 

W. D. Z. LOPES (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); T. 
R. SANTOS (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); C. A. 
M.  SAKAMOTO (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); H. 
C. SILVA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); R. C. A. 
LIMA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); R. P. 
MENDONÇA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); C. 
BUZZULINI (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); V. E. 
SOARES (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); M. V. 
GARCIA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); A. J.  
COSTA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL) 

Com o objetivo de determinar a prevalência da toxoplasmose ovina no município de Jaboticabal/SP amostras de soros 
de ovinos foram examinadas pela reação de imunofluorescência indireta (IFI) para detecção de anticorpos, da classe 
IgG, contra Toxoplasma gondii. Para escolha das propriedades, utilizou-se os seguintes critérios: propriedades rurais 
(fazendas 1, 2, 3 e 4) em que os animais eram utilizados apenas para compra e revenda, ou seja, os ovinos, de raças 
mestiças, permanecem pouco tempo na propriedade, e fazendas 5 e 6 que realizavam as etapas de cria, recria e 
engorda, ou seja, os plantéis de ovinos de raças puras permanecem longo período nas propriedades. Nas seis 
localidades o sistema de criação empregado era o extensivo. Dos 488 soros ovinos examinados, 52,04% apresentaram-
se positivos para T. gondii. Analisando os dados, de cada fazenda, verificou-se que a porcentagem de machos 
sororreagentes foi significativamente maior que a de fêmeas, somente em uma das propriedades estudadas. 
Considerando todas as propriedades avaliadas o número de machos soropositivos para T. gondii foi estatisticamente 
(P<0,05) superior ao de fêmeas. Notou-se, ainda, que ovinos de propriedades cuja finalidade era venda e revenda 
(fazendas 1 a 4) apresentavam número superior de ovinos reagentes contra T. gondii, em comparação aos animais que 
permaneciam longo tempo nas propriedades (fazendas 5 e 6). Os resultados do presente trabalho demonstraram a 
elevada prevalência da infecção toxoplasmica na população estudada e, consequentemente, o alto risco desta carne 
como via de transmissão para o homem, quando ingerida crua ou mal cozida. 
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Código P-418 
OCORRÊNCIA DE BABESIA SPP EM CÃES ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA CIDADE DE 
ANDRADINA, SP.  

OCCURRENCE OF BABESIA SPP IN DOGS ATTENDED IN THE VETERINARY HOSPITAL OF ANDRADINA CITY, 
SP 

WESLEN F.P. TEIXEIRA (FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, SP (FCAA), CURSO DE 
MED. VETERINÁRIA.); RICARDO V.G. DE SOUTELLO (FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE 
ANDRADINA, SP (FCAA), CURSO DE MED. VETERINÁRIA.); KÁTIA  D. S. B. (DEPARTAMENTO DE APOIO, 
PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL (DPSA), DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE ARAÇATUBA, SP.); 
FERNANDO  P. DE OLIVEIRA (DEP. DE CLÍNICA, CIRURGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL (DCCRA) DA 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE ARAÇATUBA, SP.); JORGE  C. FILHO (FACULDADE DE CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS DE ANDRADINA, SP (FCAA), CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA.); ANA PAULA  M. MENDES 
(FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, SP (FCAA), CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA.); 
WILLIAN M. D. COELHO (DEP. DE APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL (DPSA), DA FACULDADE DE 
ODONTOLOGIA DE ARAÇATUBA, SP.) 

A babesiose canina é uma enfermidade transmitida pelo carrapato Rhipicephalus sanguíneus, e é causada por 
protozoários intra-eritrocitários do gênero Babesia spp. O objetivo deste estudo foi avaliar a ocorrência da babesiose em 
cães atendidos no hospital veterinário da Faculdade de Ciências Agrárias de Andradina, SP no período de janeiro de 
2006 a dezembro de 2007. Durante o experimento foram atendidos 1723 animais de ambos os sexos, diferentes raças e 
faixas etárias. Dentre estes, 34,76% (599/1723) dos animais apresentaram sintomatologia clínica sugestiva da doença, 
sendo realizado hemograma e pesquisa de hemoparasitos por meio de esfregaços sanguíneos em lâmina, corados com 
Panótico Rápido e observados em microscopia de luz com aumento de 1000x. Nos anos de 2006 e 2007 foram 
comprovados 0,74% (5/647) e 1,52% (16/1049) de casos positivos respectivamente. A ocorrência de babesiose nos 
animais foi de 3,5% (21/599) do total de exames realizados. Constatou-se que certa porcentagem dos animais 
atendidos com distúrbios hematológicos apresentou o protozoário Babesia spp, podendo-se assim concluir que o 
diagnóstico e diferenciação desta protozoose com outras hemoparasitoses são de suma importância para a implantação 
de uma terapêutica eficiente. Agradecimento: FAPESP, SP. Fundação Educacional de Andradina, SP 
 
 
Código P-419 
INFECÇÃO EXPERIMENTAL DE GATAS GESTANTES COM CISTOS TECIDUAIS DE TOXOPLASMA GONDII DE 
DIFERENTES GENÓTIPOS 

EXPERIMENTAL INFECTION OF DIFFERENT GENOTYPES OF TOXOPLASMA GONDII TISSUE CYSTS ON 
PREGNANT QUEENS 

C. A. M. SAKAMOTO (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - 
FCAV/UNESP/JABOTICABAL); K. D. S. BRESCIANI (DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE 
ANIMAL DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA – FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE ARAÇATUBA – 
UNESP – CAMPUS DE ARAÇATUBA); S. M. GENNARI (DEP. DE MED. VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE 
ANIMAL – FMVZ - USP.); H. F. J. PENA (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E 
SAÚDE ANIMAL – FMVZ - USP.); W. D. Z. LOPES (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - 
FCAV/UNESP/JABOTICABAL); G. M. MAGALHÃES (DEP. DE PATOLOGIA VETERINÁRIA - 
FCAV/UNESP/JABOTICABAL); M. A. BICHUETTE (GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA - 
FCAV/UNESP/JABOTICABAL); C. M. BETINI (GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA - 
FCAV/UNESP/JABOTICABAL); J. D. F. RODRIGUES (GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA - 
FCAV/UNESP/JABOTICABAL); A. J.  COSTA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - 
FCAV/UNESP/JABOTICABAL) 

Doze gatas, sorologicamente negativas para Toxoplasma gondii, foram distribuídas em três grupos de quatro animais 
cada, sendo: grupo 1 - gatas controle não infectadas; grupo 2 – inoculado com isolado tipo BrI (virulento para 
camundongos) e grupo 3 – isolado tipo BrIII (não virulento para camundongos). As gatas dos grupos 2 e 3 foram 
infectadas com cistos teciduais de T. gondii, por via oral, no terço médio de gestação. Amostras sangüíneas foram 
colhidas nos dias 0, 15 e 30 pós-inoculação para pesquisa de anticorpos contra T. gondii pela reação de 
imunofluorescência indireta (RIFI &#8805; 16) e determinação da parasitemia. Tecidos musculares e órgãos dos filhotes 
e das mães foram submetidos ao isolamento do agente e a estudos anátomo-patológicos e imunoistoquímicos (IHQ). 
No grupo 2, houve um aborto. Em uma gata do grupo 3 foi observado parto prematuro com filhotes natimortos. Sinais 
clínicos compatíveis de toxoplasmose foram diagnosticados em animais de ambos os grupos inoculados. Surtos 
parasitêmicos foram detectados em gatas e neonatos. As oito gatas infectadas apresentaram resposta humoral (RIFI). 
Em filhotes do grupo 2, foram detectados títulos de 16 e 64, aos 10 dias de idade. No grupo 3, títulos de 16, 32 e 32 
foram detectados em três filhotes da mesma ninhada. Surtos parasitêmicos ocorreram 15 e 30 dias pós-inoculação, em 
gatas e filhotesde ambos os grupos infectados. Destes grupos, foi possível isolar (tecidos) T. gondii (bioensaio). Lesões 
microscópicas ocorreram em vários órgãos, tanto em gatas como em filhotes. Imunomarcação positiva (IHQ) foi 
registrada em dois filhotes do grupo 2 e em um neonato do grupo 3. Os resultados deste estudo demonstram que cistos 
teciduais de T. gondii (tipos BrI e BrIII) provocaram transtornos clínicos e reprodutivos semelhantes em gatas gestantes 
primoinfectadas. Agradecimento: FAPESP 
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Código P-420 
COMPARAÇÃO DAS TÉCNICAS DE IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA (IIF) E DA NESTED REAÇÃO EM 
CADEIA DA POLIMERASE (NPCR) PARA DETECÇÃO DE BABESIA BOVIS 

COMPARISON OF INDIRECT IMMUNOFLUORESCENCE (IIF) AND NESTED POLYMERASE CHAIN REACTION 
(NPCR) FOR DETECTION OF BABESIA BOVIS  

MARCELO MENDES GÖTZE (CENTRO DE BIOTECNOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); 
LEANDRO QUINTANA NIZOLI (CENTRO DE BIOTECNOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); 
FABIANE NIEDERMAYER (DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA PREVENTIVA, FACULDADE DE VETERINÁRIA, 
UFPEL); SERGIO SILVA DA SILVA (DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA PREVENTIVA, FACULDADE DE 
VETERINÁRIA, UFPEL); ODIR  ANTONIO DELLAGOSTIN (CENTRO DE BIOTECNOLOGIA, UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PELOTAS) 

Babesiosis caused by Babesia bovis and B. bigemina is the most important cattle disease transmitted by Riphicephalus 
(Boophilus) microplus ticks in South America. B. bovis is the agent of major pathological importance under field 
conditions, resulting in high mortality. In Brazil, both species of Babesia are thought to be highly prevalent. However, 
some micro-regions of the Northeastern and Southern most regions are exceptions. In addition, R. microplus ticks do not 
exist below parallel 32 ºS. The objective of this work was to analyze the performance of the IIF and nPCR for monitoring 
animals immunized with attenuated vaccine and of known negative animals to B. bovis. Samples were collected of 
Hereford bovines with average age of two years old from two farms. Farm A: 102 immunized animals located in endemic 
region (parallel 31°52’ S; 52°38’ W). Farm B: 210 animals located in an area free of R. microplus ticks (33°28’ S; 53°20’ 
W) and not immunized to babesiosis. Among the samples collected from Farm A, 91 were found positive to B. bovis by 
the IIF, while by nPCR 66 were positive, corresponding to a prevalence of 89% and 65%, respectively. All 210 samples 
from Farm B were negative to IIF and nPCR. The agreement between the tests was 91%. The results of this study 
suggest that IIF is superior to nPCR for monitoring the status of immunized animals while nPCR is appropriate in clinical 
cases or in recent infections. Also, the serological test can demonstrate the immunization efficiency because it is 
indicator of the humoral immune response against B. bovis. Serological testing can be used as a tool to determine the 
babesial infection status of individuals and herds in control programs. In the absence of treatment, it is the best indicator 
of persistently infected hosts. Agradecimento: CAPES, Washington State University 
 
 
Código P-421 
PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-THEILERIA EQUI, DE AMOSTRAS PROVENIENTES DO RIO GRANDE DO 
SUL, DIAGNOSTICADOS PELO TESTE DE IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA  

PREVALENCE OF ANTIBODIES AGAINST THEILERIA EQUI OF SAMPLES FROM RIO GRANDE DO SUL STATE 
BY INDIRECT IMMUNOFLUORESCENCE 

MARCELO MENDES GÖTZE (CENTRO DE BIOTECNOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS ); 
LEANDRO QUINTANA NIZOLI (CENTRO DE BIOTECNOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS ); 
RONALDO LUIS  PAGLIARINI (CENTRO DE BIOTECNOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS ); 
PEDRO HENRIQUE  ANDERS (DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA PREVENTIVA, FACULDADE DE 
VETERINÁRIA, UFPEL); FELIPE KUNPEL BIILOW (DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA PREVENTIVA, 
FACULDADE DE VETERINÁRIA, UFPEL); ANDRÉ    MARTINS ROCHA (DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA 
PREVENTIVA, FACULDADE DE VETERINÁRIA, UFPEL); SERGIO SILVA DA SILVA (DEPARTAMENTO DE 
VETERINÁRIA PREVENTIVA, FACULDADE DE VETERINÁRIA, UFPEL) 

A babesiose eqüina é uma das principais enfermidades parasitárias que acometem os eqüinos, causando grandes 
impactos à criação. A doença é uma hemoparasitose, causada por Theileria equi e/ou Babesia caballi, que pode cursar 
como doença aguda ou crônica. Eqüinos portadores crônicos são passíveis de reagudizações, gerando perda de 
performance produtiva, além de possíveis restrições comerciais pelo impedimento de viajarem para o exterior quando o 
diagnóstico for positivo, durante temporadas de reprodução ou competições. O diagnóstico direto pela detecção de 
hemoparasitos em esfregaços sangüíneos apresenta alto índice de falsos negativos quando comparado com testes 
sorológicos ou moleculares. No presente estudo foi demonstrado o uso do teste de imunofluorescência indireta (IFAT), 
utilizada como um dos testes de referência do Ministério da Agricultura para detecção de eqüinos soropositivos. De 
janeiro a dezembro de 2007, foram examinadas 321 amostras de soros de eqüinos de diferentes raças, sendo 186 
(57,9%) da raça Puro Sangue Inglês de Corrida criados em sistema intensivo, e 121 (37,7%) da raça Crioula e 14 
(4,4%) sem raça definida ambas criados em sistema extensivo, provenientes do Rio Grande do Sul. Das 321 amostras 
analisadas 63 (19,6%) foram positivas. Na comparação entre raças verificaram-se positividades de 8,1% em cavalos 
Puro Sangue Inglês de Corrida, 33,8% em cavalos da Raça Crioula e 50% em cavalos sem raça definida. A ocorrência 
de soropositividade das amostras foi substancialmente maior em cavalos da raça Crioula e sem raça definida, em 
relação aos cavalos Puro Sangue Inglês de Corrida. Esses resultados predizem que animais criados em sistemas 
extensivos, geralmente integrados com bovinos são mais propensos a adquirirem infecções por T. equi. Como também, 
mostram a importância do sistema de diagnóstico para a detecção clínica e para estudos epidemiológicos. 
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Código P-422 
SUSPEITA DE NEOSPOROSE NEUROLÓGICA EM EQÜINOS NA REGIÃO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS  

EQUINE NEUROLOGICAL NEOSPOROSIS SUSPECTED IN ZONA DA MATA REGION, MINAS GERAIS 

CARLOS HENRYQUE DE SOUZA E SILVA (UFMG); LEONARDO RODRIGUES DE LIMA (); BRUNA ALVES 
DEVENS (UFV); CARLA LEITE MEDEIROS (UFV); ANA PAULA PECONICK (UFV); ANA CAROLINA HOLANDA 
MALUENDA (); LUANA SALES TORRES (UFV); JOAQUIN HERNÁN PATARROYO (UFV) 

Neosporose é uma doença que afeta principalmente bovinos e cães em todo o mundo, mas já foi reconhecido em 
ovinos, caprinos, bufalinos, camelos, coiotes, raposas, eqüídeos e felinos. Em eqüídeos, Neospora spp. já foi descrita 
em potros congenitamente infectados, potros abortados e cavalos adultos. Em 1998 pesquisadores classificaram como 
Neospora hughesi o parasito encontrado em cavalos, sendo tanto os cistos teciduais como os bradizoítos desse 
organismo de menores dimensões comparando-se ao N. caninum. Embora a doença clínica seja atribuída a N. hughesi, 
não se sabe se esta é a única espécie que acomete cavalos. A presença de anticorpos contra N. caninum em cavalos 
infectados naturalmente foi descrita em várias partes do mundo, sendo a primeira ocorrência de animais soropositivos 
no Brasil descrita em 2004 em que foram avaliadas 48 amostras de sangue oriundas de animais de um haras da região 
de Curitiba-PR; a soroprevalência destes animais foi de 50% usando-se a técnica de imunofluorescência indireta. 
Amostras de soro de cinco eqüinos da raça Quarto de Milha, sendo um deles apresentando sintomatologia nervosa, e 
quatro cães que estavam em contato com os eqüídeos, foram submetidos à imunofluorescência indireta para detecção 
de anticorpos anti-Neospora caninum. O líquor do eqüino com sintomatologia nervosa também foi submetido à mesma 
técnica. Todos os animais foram positivos, sendo dois eqüinos (2/5) com titulação 1:50 e três (3/5) com título 1:100; 
todos os cães (4/4) apresentaram título 1:50. Tanto o soro, quanto o liquor do animal com suspeita de neosporose 
apresentaram titulação 1:100. Apesar disso, não se pode afirmar que os eqüinos estavam infectados com N. caninum, 
pois pode ocorrer reação cruzada entre anticorpos anti-N. hughesi e antígenos de superfície de N. caninum. O fato dos 
cães apresentarem-se positivos também não exclui a possibilidade destes estarem infectados com N. hughesi, já que 
até o momento o ciclo biológico deste parasito não está completamente elucidado. 
Agradecimento: Fapemig, CNPq 
 
 
Código P-423 
AVALIAÇÃO DAS VARIAÇÕES DA AMPLITUDE DE DISTRIBUIÇÃO ERITROCITÁRIA (ADE) EM 27 CÃES 
NATURALMENTE INFECTADOS POR BABESIA CANIS.  

EVALUATION OF RED CELL DISTRIBUTION WIDTH (RDW) IN 27 DOGS NATURALLY INFECTED BY BABESIA 
CANIS. 

ANANDA MÜLLER PEREIRA (UFF); ADRIANA L. DE MEDEIROS  (UCB); ANA PAULA  L. RÍMOLA  (UCB); 
NATHÁLIA  M. DE AGUIAR (UCB); DANIELE  S. VON-HELD  (UCB); DANIELA T. L. BACELLAR (UCB); ALINE M. 
DE SOUZA (UCB)  

A Amplitude de Distribuição Eritrocitária (ADE) é um índice calculado por contadores hematológicos automatizados que 
detecta a heterogeneidade do tamanho das hemácias, sendo comparável ao índice de anisocitose no esfregaço 
sangüíneo. Quanto menor o hematócrito, maior a ADE encontrada. Babesia canis é um protozoário intraeritrocitário que 
ao se multiplicar ocasiona hemólise e conseqüente anemia com características regenerativas na maioria dos casos. 
Devido ao crescente aumento da automação em laboratórios veterinários, objetivou-se, neste estudo, avaliar as 
variações na ADE no hemograma de 27 cães apresentando inclusões sugestivas de Babesia canis no esfregaço 
sangüíneo. Os hemogramas foram realizados em contador automatizado (ABCVet - ABX Diagnostics®). Anemia foi 
observada em 22 cães (81,40%), sendo que 05 (18,52%) apresentavam aumento de ADE com Volume Globular Médio 
(VGM) dentro dos limites de normalidade. Apenas 01 amostra (3,7%) apresentou aumento discreto de VGM sem 
apresentar alteração de ADE, embora houvesse anisocitose microscópica. Em média as hemácias poderiam ser do 
mesmo tamanho, justificando o fato. A ocorrência de casos agudos de babesiose nos animais avaliados, pode justificar 
a baixa porcentagem de animais anêmicos com elevação de ADE, pois poderia não ter havido tempo para a resposta 
medular. A presença de VGM normal em animais anêmicos com aumento de ADE reforça o conceito de que este é um 
indicador precoce de alteração no tamanho das hemácias, ou seja, se altera antes do aumento ou da diminuição do 
VGM. Portanto, a ADE deve ser analisada em conjunto com o VGM e as alterações de hematoscopia, para 
complementar a avaliação da resposta da anemia causada por Babesia canis. Ressalta-se que a hematoscopia é 
essencial para o diagnóstico desta doença, sendo imprescindível a sua realização.  
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Código P-424 
DETECÇÃO DE TOXOPLASMA GONDII EM GALINHAS CAIPIRAS DO PANTANAL DO MATO GROSSO DO SUL, 
BRASIL, ATRAVÉS DAS TÉCNICAS DE AGLUTINAÇÃO MODIFICADA E REAÇÃO DE POLIMERASE EM CADEIA. 

DETECTION OF TOXOPLASMA GONDII IN FREE RANGES CHICKENS FROM PANTANAL OF MATO GROSSO DO 
SUL, BRAZIL, THROUGH THE MODIFIED AGGLUTINATION TEST AND POLYMERASE CHAIN REACTION. 

LUCIANE HOLSBACK SILVEIRA (USP); ANAIÁ PAIXÃO SEVÁ (USP); ALESSANDRA MARA RAGOZO (USP); 
RODRIGO  MARTINS SOARES (USP) 

A identificação das fontes de infecção do Toxoplasma gondii para os seres humanos é de suma importância 
principalmente nas regiões onde a carne de frango tipo “caipira” (criação ao ar livre) é freqüentemente consumida. Outro 
aspecto importante é o papel epidemiológico que o frango/galinha caipira pode assumir, pois este animal consome 
alimento diretamente do solo podendo ingerir oocistos infectantes. O objetivo deste trabalho foi pesquisar a infecção por 
T. gondii em galinhas caipiras do Pantanal Sul Matogrossense. Quarenta galinhas/galos (Gallus domesticus) caipiras de 
8 propriedades rurais foram eutanasiadas e amostras de sangue, cérebro e coração foram coletadas. A sorologia foi 
realizada através da técnica de aglutinação modificada (MAT) e uma suspensão de cérebro e coração de cada animal 
foi analisada pela técnica de Reação de Polimerase em Cadeia (PCR) utilizando o par de Primer T1 e T2. Vinte e sete 
amostras (67,5%) foram sorologicamente positivas para T. gondii e 13 (32,5%) foram negativas. Das amostras 
soropositivas, 7 (25,9%) foram positivas na diluição 1:5, 3 (11,1%) em 1:10, 2 (7,4%) em 1:20, 3 (11,1%) em 1:320, 1 
(3,7%) em 1:640, 3 (11,1%) em 1:1280, 2 (7,4%) em 1:2560, 4 (14,8%) em 1:5120 e 2 (7,4%) em 1:10240. Dos tecidos 
dos animais soropositivos 15 (55,5%) apresentaram bandas eletroforéticas compatíveis com T. gondii. Das oito 
propriedades cujas amostras foram coletadas, havia pelo menos 1 animal soropositivo em 7 (87,5%) delas.  Apesar de 
pequeno o número de amostras, podemos concluir que foi alta a prevalência de T. gondii nas amostras avaliadas e que 
a galinha pode ser considerada um importante indicador epidemiológico do agente. Nossos dados demonstraram 
também que a sorologia pela técnica de MAT constitui importante ferramenta no auxílio ao diagnóstico da infecção por 
T. gondii quando não há possibilidade da realização da PCR. A ausência de isolamento de T. gondii através do PCR de 
animais soropositivos no MAT pode ser explicada por uma possível fase aguda sem formação de cistos de bradizoítos 
nos tecidos avaliados, reações falso-positivas na sorologia ou pouca quantidade de cistos resultando em baixa 
sensibilidade (falso-negativo) na técnica de PCR. Estudos adicionais ainda estão sendo concluídos quanto à 
genotipagem e avaliação de virulência dos isolados a partir de bioensaio em camundongos. 
 
 
Código P-425 
COMPARAÇÃO DE DOIS MÉTODOS (BAC E TELT) NA EXTRAÇÃO DE DNA DE ESPOROCISTOS DE 
SARCOCYSTIS SPP. 

COMPARISON OF TWO METHODS (BAC AND TELT) IN THE EXTRACTION OF DNA FROM SPOROCYSTS OF 
SARCOCYSTIS SPP. 

CRISTIANE DA SILVA STABENOW (SETOR DE CLÍNICA MÉDICA/HOSPITAL VETERINÁRIO/CENTRO DE 
CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS/UNIV. EST. DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO); 
FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (SETOR DE CLÍNICA MÉDICA/HOSPITAL VETERINÁRIO 
/CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS/UNIV. EST. DO NORTE FLUMINENSE DARCY 
RIBEIRO); VICTOR MARTIN QUINTANA FLORES (LAB. DE BIOTECNOLOGIA/CENTRO DE BIOCIÊNCIAS E 
BIOTECNOLOGIA/UNIV. EST. DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO); CARLOS WILSON GOMES LOPES 
(DEP. DE PARASIT. ANIMAL, INSTITUTO DE VETERINÁRIA, UNIV. FED. RURAL DO R.J) 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) é cada vez mais utilizada na detecção de coccídios. Em relação ao gênero 
Sarcocystis a PCR é fundamental para a diferenciação entre algumas espécies. Levando-se em conta que a adequada 
extração do DNA é imprescindível para obter-se um resultado confiável na PCR, foram testados os métodos BAC e 
TELT para a extração do DNA de uma amostra de esporocistos de Sarcocystis spp. obtida através de raspado da 
mucosa intestinal de um gambá da espécie Didelphis aurita. Em ambos os métodos foi utilizada uma alíquota de 1ml da 
amostra contendo 260 esporocistos, RNAse, Isopropanol e Etanol 70%. No método BAC utilizou-se GTE (Glicose + Tris 
HCl 1M + EDTA 0,5M),  NaOH/SDS (NaOH 2N + SDS 10%) e Acetato de potássio, e para o método TELT, 
Fenol/Clorofórmio e tampão TELT (Tris 1M + EDTA 500mM + LiCl 8M + Triton X-100). Para a realização da PCR foi 
utilizado o DNA extraído, que não foi quantificado devido a pequena quantidade de esporocistos na amostra, e os 
iniciadores JNB33 e JNB54 em concentrações diferentes, totalizando 9 amplificações para cada método de extração. As 
condições estabelecidas para a PCR foram: um ciclo de 95º C por 5 minutos; 40 ciclos de 95º por 1 minuto, 50º C por 1 
minuto e 15 segundos, e 72º C por 1 minuto; e um ciclo de 10º C por 1 hora. O produto da PCR foi aplicado em gel de 
agarose a 2% em cuba de eletroforese, utilizando-se 5ml de cada amostra com 5ml do tampão, além do marcador de 
peso molecular 100bp DNA Ladder. Após a revelação do gel foi possível evidenciar bandas em ambos os métodos, 
contudo com bandas mais fortes onde foi aplicado o produto da PCR que utilizou DNA extraído pelo método TELT. 
Sendo assim, é possível inferir que a extração de DNA de esporocistos de Sarcocystis spp. é eficiente por ambos os 
métodos, mas com resultados melhores através do método TELT. 
Agradecimento: À FAPERJ, CNPq e UENF, pelo apoio financeiro. 
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Código P-426 
PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-TOXOPLASMA GONDII EM BOVINOS LEITEIROS DAS MICRORREGIÕES 
DE ITAPECURU-MIRIM, MÉDIO MEARIM E PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, BRASIL 
 
PREVALENCE OF ANTIBODIES ANTI-TOXOPLASMA GONDII IN DAIRY CATTLE FROM MICRORREGIONS OF 
ITAPECURU-MIRIM, MEARIM MIDDLE AND PRESIDENT DUTRA, MARANHÃO STATE, BRAZIL 

WHAUBTYFRAN CABRAL TEIXEIRA (DOUTORANDO EM CIÊNCIA VETERINÁRIA DO PPGCV/UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO; KATTYANNE DE SOUZA COSTA (MESTRANDA/CIÊNCIA ANIMAL NOS 
TRÓPICOS/UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - BOLSISTA FAPESB); RITA DE MARIA SEABRA NOGUEIRA 
CANDANEDO GUERRA (PROFESSOR ADJUNTO, DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA/UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO MARANHÃO); LUIS FERNANDO PITA GONDIM (PROFESSOR ADJUNTO, DEPARTAMENTO DE 
PATOLOGIA E CLÍNICAS/UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA); LEUCIO CÂMARA ALVES (PROFESSOR 
ADJUNTO, DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA/UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO); MARIA APARECIDA DA GLORIA FAUSTINO (PROFESSOR ADJUNTO, DEPARTAMENTO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA/UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO) 

Com o propósito de pesquisar anticorpos IgG anti-Toxoplasma gondii em bovinos leiteiros procedentes de propriedades 
rurais de sete municípios das microrregiões de Itapecuru-Mirim, Médio Mearim e Presidente Dutra, estado do Maranhão, 
Brasil, foram coletadas 812 amostras sangüíneas de bovinos, amostrados por conveniência, através de venopunção da 
jugular, fêmeas e machos e de diferentes faixas etárias. Paralelamente à coleta, foram aplicados questionários aos 
criadores, visando obter informações que pudessem contribuir para a análise epidemiológica da infecção nos rebanhos. 
Utilizou-se a técnica de Imunofluorescência Indireta (IFI), com diluição inicial de 1:64, usando como antígeno, 
taquizoítos da cepa RH-T. gondii, mantida em cultura celular no Laboratório de Diagnóstico das Parasitoses dos 
Animais da Escola de Medicina Veterinária da UFBA. Das amostras analisadas, verificou-se que 70,20% foram 
sororreagentes para T. gondii. Em relação às microrregiões pesquisadas, a soroprevalência foi de 25,79% (147) na 
microrregião de Itapecuru-Mirim, 26,32% (150) no Médio Mearim e 47,89% (273) na de Presidente Dutra, verificando-se 
diferença significativa entre as microrregiões (P<0,0001). Do total de animais soropositivos, 64,66% (525) eram fêmeas 
e 5,54% (45) machos, não sendo esta diferença considerada significativa (p = 0,5642). Os títulos de anticorpos variaram 
de 1:64 a 1:1024, sendo que 272 (47,72%) amostras apresentaram títulos de 1:64; 182 (31,93%) de 1:128; 90 (15,79%) 
de 1:256; 25 (4,39%) de 1:512; e uma (0,17 %) com título de 1:1024. De acordo com a faixa etária, observou-se que 
20,53% dos animais com idade entre zero a dois anos, 24,74% entre dois e quatro anos, 33,68% entre quatro e seis 
anos, 13,86% entre seis e oito anos e 7,19% dos animais com idade superior a oito anos foram positivos. Os resultados 
registram a prevalência de anticorpos anti-T. gondii em bovinos leiteiros das microrregiões de Itapecuru-Mirim, Médio 
Mearim e Presidente Dutra, estado do Maranhão, Brasil, sugerindo que há disseminação do parasito na área estudada. 
Agradecimento: CNPq, FAPEMA e INAGRO/MA 
 
 
Código P-427  
ATIVIDADE ANTIMALÁRICA DA QUERCETINA EM GALLUS GALLUS L., 1758 IMUNOSSUPRIMIDOS 
INFECTADOS POR PLASMODIUM (NOVYELLA) JUXTANUCLEARE VERSIANI & GOMES, 1941  
 
ANTIMALARIAL ACTIVITY OF THE QUERCETIN IN GALLUS GALLUS L., 1758 IMUNOCOMPROMISED INFECTED 
BY PLASMODIUM (NOVYELLA) JUXTANUCLEARE VERSIANI & GOMES, 1941 

USHA VASHIST (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); PATRÍCIA  SILVEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA); ADALGISA CABRAL (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE 
FORA); KÁTIA BATISTA AMARAL (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA); GERALDO LUIZ GONÇALVES 
SOARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL); MARTA D'AGOSTO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE JUIZ DE FORA) 

O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade antimalárica da quercetina comparativamente à ação da cloroquina em 
Gallus gallus infectados experimentalmente por P. juxtanucleare e imunossuprimidos. Foram utilizadas 34 galinhas, 
previamente infectadas por P. juxtanucleare e imunossuprimidas por meio da administração de 26mg/kg de 
metilprednisolona 40mg/ml no músculo peitoral. Estas foram dividas em três grupos: 1- controle, 2- tratado com 
cloroquina e 3- tratado com quercetina. A administração das substâncias ocorreu via gavagem por quatro dias 
consecutivos. A ação antimalárica das drogas foi avaliada conforme a parasitemia por P. juxtanucleare em esfregaços 
sanguíneos, durante 30 dias após a infecção. Os grupos que receberam tratamento com cloroquina e quercetina 
apresentaram redução significativa (p<0,01 em ambos) da parasitemia comparados ao grupo controle, sugerindo que as 
drogas atuaram como antimaláricos na infecção por P. juxtanucleare. 
Palavras-chave: Galinhas, malária aviária, drogas naturais 
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Código P-428 
AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS EM CÃES NATURALMENTE INFECTADOS POR BABESIA 
SP. NO PERÍODO DE ABRIL DE 2007 A MARÇO DE 2008 EM NITERÓI, RJ. 
 
EVALUATION OF HEMATOLOGICAL FINDINGS IN DOGS NATURALLY INFECTED BY BABESIA SP. FROM APRIL 
2007 TO MARCH 2008, IN NITERÓI, RJ. 

PEDRO  B. VELHO (UFF); ANANDA  M. PEREIRA (UFF); GRACY  C. G. MARCELLO (UFF); RENATA  F. 
FERREIRA (UFF); RAPHAEL  R. M. DE AZEVEDO (UFF); TATIANA  D. LEMOS (UFF); NÁDIA  R. P. ALMOSNY 
(UFF) 

A Babesiose é uma doença transmitida por carrapatos causada por protozoários do gênero Babesia, caracterizada em 
sua forma aguda por anemia hemolítica, febre e hemoglobinúria. A patogenia da doença está relacionada à ação do 
parasita sobre os eritrócitos, onde determinam rompimento, hemoglobinemia, hemoglobinúria, anemia, lesão hepática e 
renal, alem dos distúrbios sistêmicos decorrentes destas alterações. Os agentes da babesiose canina no Brasil são B. 
canis e B. gibsoni. O objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações hematológicas de 11 cães naturalmente infectados 
por Babesia sp., diagnosticada em esfregaços sangüíneos avaliados no período de Abril de 2007 a Março de 2008, no 
Laboratório Clínico Veterinário da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro. Os hemogramas foram 
realizados em um contador automático de células (COULTER T-890®). No eritrograma observou-se uma anemia 
normocítica e normocrômica, com valores médios de hematimetria (4,76/µL), hemoglobina (11,64/µL) e volume globular 
(34%) diminuídos. Não foram observadas alterações nos valores médios do leucograma. O valor médio da 
plaquetometria encontrou-se diminuído (62.000/µL). Foram observados anisocitose e policromasia em 5 cães (45,4%), 
monócitos ativados em 7 (63,6%) e linfócitos reativos em 3 (27,2%). O achado mais consistente na babesiose é anemia 
regenerativa devido à ação hemolítica intra e extravascular que pode variar de acordo com a espécie, a cepa, dose 
infectante do agente, imunidade e idade do hospedeiro. A presença de anisocitose e policromasia em alguns animais 
indica uma possível resposta regenerativa à anemia, embora ainda não haja aumento no Volume Globular Médio (VGM) 
sugerindo forma aguda da doença, quando ainda não houve tempo de regeneração. A trombocitopenia é comum na 
babesiose canina e pode ser atribuída a coagulação intravascular disseminada, destruição plaquetária imunomediada e 
a agregação e seqüestro de plaquetas pelo baço ou a vasculites. Uma diminuição severa no número de plaquetas 
circulantes pode levar a distúrbios de hemostasia primária e conseqüentes sangramentos. A presença de monócitos 
ativados e linfócitos reativos demonstrou a intensa resposta celular relacionada à presença dos parasitas. 
 
 
Código P-429 
OCORRÊNCIA DE PROTOZOÁRIOS DA CLASSE GREGARINEA NA CARCINICULTURA BRASILEIRA. 
 
OCCURRENCE OF PROTOZOA (GREGARINEA) IN BRAZILIAN SHRIMP FARMING. 

LEONARDO VAZ PEREIRA (UFLA); ADRIANA MELLO GARCIA (UFLA); CHRISTIANE MARIA BARCELOS 
ROCHA (UFLA); TIAGO DE LIMA PEREIRA (UFLA); ALFREDO FREIRE (BAYER) 

As gregarinas são observadas em uma gama variada de hospedeiros terrestres e aquáticos. Os gêneros de importância 
na Carcinicultura são Nematopsis spp, Cephalobus spp e Paraophioidina spp. São protozoários do Filo APICOMPLEXA, 
de distribuição mundial nos animais de vida livre e nos cultivados. Com o objetivo de avaliar a ocorrência de parasitos 
(gregarinas) na criação de camarão marinho no Brasil foi feito um inquérito epidemiológico no período de 12/09/2005 a 
22/02/2006. As 135 propriedades entrevistadas, utilizando formulários semi-estruturados e previamente testados, 
corresponderam a 13,73% do total de produtores, nas regiões avaliadas, que incluíram setes estados brasileiros na 
Região Nordeste (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Bahia) e região Sul (Santa 
Catarina). Foi feita análise descritiva dos dados. As entrevistas realizadas restringiram-se em médias e grandes 
fazendas amostradas, respectivamente 70% e 30%. Do total de produtores entrevistados, 57% relataram a presença 
desse protozoário nos camarões cultivados. Desses, 22% relataram que a infestação ocorre com alta freqüência. A 
grande maioria dos produtores (91%) entrevistados realizam o diagnóstico das gregarinas pela análise a fresco do 
conteúdo e do trato digestório por meio de microscopia óptica. Os dados coletados refletiram a percepção sanitária dos 
produtores sobre as gregarinas e demonstraram que esse é um parasito de importância na carcinicultura brasileira 
demonstrando a necessidade do monitoramento das criações e utilização de medidas de controle e prevenção. 
Agradecimento: Bayer Aquacultura, UFLA e SLA. 
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Código P-430 
CYTAUXZOON FELIS AND ‘CANDIDATUS MYCOPLASMA HAEMOMINUTUM’ CO-INFECTION IN A DOMESTIC 
CAT (FELIS CATUS) IN RIO DE JANEIRO STATE, BRAZIL 

LETICIA MENDES PUPIO MAIA (FACULDADE DE VETERINÁRIA E INSTITUTO BIOMÉDICO/UFF); ADRIANNA 
VIEIRA DA SILVA (LABORATÓRIO VETLAB); RAFAEL GOMES BARTOLOMEU CORRÊA (LABORATÓRIO 
VETLAB); ALINE MOREIRA DE SOUZA (FAC. DE VETERINÁRIA E INST. BIOMÉDICO/UFF); GABRIEL 
MAKSOUD GRECO (FAC. DE VETERINÁRIA/UFF); NÁDIA REGINA PEREIRA ALMOSNY (FAC. DE 
VETERINÁRIA/UFF); ALOYSIO DE MELLO FIGUEIREDO CERQUEIRA (FAC. DE VETERINÁRIA E INST. 
BIOMÉDICO/UFF) 

The present study describes a co-infection involving Cytauxzoon felis and ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ 
(CMh) in a domestic cat (Felis catus) from Rio de Janeiro State, Brazil, through the use of Polymerase Chain Reaction 
(PCR) and Restriction Fragment Length Polymorphism-PCR (RFLP-PCR). Blood was obtained from one 5-year-old 
mixed-breed domestic male cat, which showed unspecific clinical signs such as dehydration, prostration, anorexia and 
emesis. A complete blood cell count was performed, in which only neutrophilia, lymphopenia and thrombocytopenia were 
detected. Through microscopic observation of stained blood smears, piroplasms within erythrocytes, activated 
monocytes and platelet aggregation were identified. Serum biochemistry results showed higher concentrations of blood 
urea nitrogen, as well as alanine and aspartate aminotransferase activity. The cat tested negative for FIV and FeLV with 
a commercial ELISA kit. DNA was extracted from the blood sample using a commercial kit, being used in distinct PCR 
assays for Cytauxzoon felis and Mycoplasma spp with specific primers for 18S and 16S rRNA gene sequences, 
respectively. PCR-positive results were obtained for both parasites. The Mycoplasma spp amplicon was digested with 
the restriction endonuclease EcoRI, in order to confirm that the implicated hemoplasma species was CMh. Despite 
treatment with enrofloxacin and fluid therapy  the animal died after a week; necropsy was not perfomed. To the authors’ 
knowledge, this is the first report of a C. felis infection in a domestic cat in Brazil and also, the first case of a C. felis and 
CMh co-infection in cats in veterinary literature, achieved by molecular techniques. 
Agradecimento: CNPq, FAPERJ E CAPES 
 
Código P-431 
DETECÇÃO MOLECULAR DE THEILERIA EQUI EM OVOS E LARVAS DE RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) 
MICROPLUS. 

MOLECULAR DETECTION OF THEILERIA EQUI IN EGGS AND LARVAE OF RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) 
MICROPLUS. 

KÁTIA ROBERTA FERNANDES (UFRRJ); ANSELMO AFONSO GOLYNSKI (UFF); MARIA FORLANO 
(UCLA/VENEZUELA); CARINA ELISEI (EMBRAPA/CNPGC); AFRÂNIO SILVA MADEIRO (UFRRJ); SABRINA 
CASTILHO (UFG); GUIDO FONTGALLAND COELHO LINHARES (UFG); CARLOS LUIZ MASSARD (UFRRJ) 

O presente trabalho demonstra por meio da reação de cadeia de polimerase (PCR) a detecção de Theileria equi em 
ovos e larvas de Rhipicephalus (Boophilus) microplus obtidos de eqüino experimentalmente infestado e 
comprovadamente infectado por T. equi. Fêmeas ingurgitadas (n=30), ao desprenderem-se naturalmente do hospedeiro 
infestado foram coletadas e incubadas. Após o término da oviposição, os ovos de cada teleógina foram coletados e 
separados em duas alíquotas sendo uma acondicionada em tubo tipo eppendorf e conservada a –20°C. A outra alíquota 
foi mantida em seringa descartável e incubada até a eclosão das larvas. O DNA das amostras de ovos e larvas foi 
extraído e submetidos à técnica de Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR), empregando-se oligonucleotídeos 
específicos para a amplificação do fragmento do gene 18S rRNA. Os resultados das reações revelaram a presença de 
T. equi em 74% das amostras de ovos e 67% das larvas. A detecção de DNA de T. equi em ovos e larvas de R. (B.) 
microplus sugere a possibilidade de transmissão transovariana nesta espécie de carrapato. 
Agradecimento: Capes e CNPq 
 
Código P-432 
ESTUDO SOROEPIDEMIOLÓCIO DE BABESIA CABALLI EM EQÜINOS NA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. 

SEROEPIDEMIOLOGICAL STUDY OF BABESIA CABALLI IN EQUINES IN THE REGION NORTH OF THE STATE 
OF THE RIO GRANDE DO SUL. 

ANSELMO AFONSO GOLYNSKI (UFF); KÁTIA ROBERTA FERNANDES (UFRRJ); AUDERICO LUIZ GOLYNSKI 
(UFRRJ); CRISTIANE  DIVAN BALDANI (UFRRJ); AFRÂNIO  SILVA MADEIRO (UFRRJ); ROSÂNGELA 
ZACARIAS MACHADO (UNESP/ JABOTICABAL); PAULO DE TARSO LANDGRAF BOTTEON (UFRRJ); RENATA 
MADUREIRA (UFRRJ); CARLOS LUIZ MASSARD (UFRRJ) 

O objetivo do presente trabalho foi determinar a soroprevalência de anticorpos anti-Babesia caballi em soros de eqüinos 
procedentes de propriedades rurais da região Norte do Estado do Rio Grande do Sul. Foram coletadas 350 amostras de 
60 propriedades distribuídas em 31 municípios da região. Para a detecção de anticorpos anti-B. caballi foi utilizado um 
“kit” de ELISA competitivo de origem comercial (VMRD, Inc). Das 350 amostras analisadas apenas três (0,86%) foram 
positivas para B. caballi. Este resultado demonstra a baixa freqüência deste parasito na região Norte do Estado do Rio 
Grande do Sul, o que pode estar relacionado à baixa distribuição do carrapato vetor Anocentor nitens nesta região. 
Agradecimento: CNPq 
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Código P-433 
FREQÜÊNCIA DE HEPATOZOON SPP. (APICOMPLEXA, HEPATOZOIDAE) PARASITANDO SERPENTES RECÉM-
CHEGADAS AO INSTITUTO BUTANTAN. 

VÍTOR CONSENTINO RIBEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); GEDIENDSON RIBEIRO DE ARAUJO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); KATHLEEN FERNANDES GREGO (INSTITUTO BUTANTAN); 
ALEXANDRE MENDES (INSTITUTO BUTANTAN); LUCIA HELENA O'DWYER (IBB - UNESP); JOAQUIN 
HERNÁN PATARROYO SALCEDO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA) 

O gênero Hepatozoon é o hemoparasita com maior prevalência entre as serpentes. Poucos trabalhos relatam a 
ocorrência deste parasita na natureza. Com isso, esse estudo foi realizado com o objetivo de analisar a freqüência 
desses hemoparasita nas serpentes recém-chegadas ao Instituto Butantan. Para isso, o sangue de cinqüenta animais, 
selecionados ao acaso com a única exigência de serem recém-chegados no setor de triagem do Laboratório de 
Herpetologia do Instituto Butantan, foi coletado por meio de punção da veia coccígena caudal. Esfregaços sangüíneos 
foram confeccionados e corados com Giemsa 10%, sendo posteriormente levados para análise em microscopia. As 
espécies analisadas foram: 1 Bothrops alternatus (2%), 1 B. erythromelas (2%), 12 B. jararacussu (24%), 27 B. jararaca 
(54%), 5 Crotalus durissus terrificus (10%), 4 C. d. collilineatus (8%). Do total, 15 (30%) serpentes foram diagnosticas 
positivas para Hepatozoon spp.. Destas, 9 apresentaram co-infecção com Serpentoplasma-like e 1 com Trypanosoma 
sp. As espécies mais acometidas foram: Bothrops alternatus e B. erythromelas (100%), C. d. collilineatus (75%), B. 
jararacussu (41,6%), Crotalus durissus terrificus (20%), B. jararaca (14,8%). Das serpentes analisadas, 34 eram fêmeas 
e 16 machos, sendo encontrados 9 e 6 serpentes parasitadas, respectivamente. Os resultados concordam com o que foi 
relatado na literatura até o presente momento, demonstrando que o parasita continua de uma forma latente a dar 
continuidade a infecção e possibilitando infecções concomitantes num mesmo indivíduo. Com o intuito de se aproximar 
ao máximo ao que ocorre em vida livre, estudos de freqüência, juntamente com análise molecular, estão sendo 
realizados em outros institutos no Brasil com a finalidade de traçar um perfil epidemiológico para infecção de 
Hepatozoon. Agradecimento: CNPq 
 
 
Código P-434 
COMPARAÇÃO DO USO DA MICROSCOPIA ÓPTICA E DA TÉCNICA DO NESTED-PCR COMO  DIAGNÓSTICO 
PARA CRYPTOSPORIDIUM EM BEZERROS 

COMPARING THE USE OF OPTICAL MICROSCOPY AND THE NESTED-PCR TECHNIQUE AS A DIAGNOSIS FOR 
CRYPTOSPORIDIUM IN CALVES 

TERESA CRISTINA BERGAMO DO BOMFIM (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) 
- DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA ANIMAL, INSTITUTO DE VETERINÁRIA; RAQUEL SAUCIER GOMES 
(CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE 
JANEIRO (UFRRJ); FRANZISKA HUBER (IST - INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE PARACAMBI / 
FAETEC 

A criptosporidiose em ruminantes domésticos merece atenção especial, nesses hospedeiros ocorre uma grande 
eliminação de oocistos através das fezes, contribuindo para uma maior dispersão ambiental, sendo responsáveis pela 
maior parte da contaminação de ambientes aquáticos. Além disso, a infecção por Cryptosporidium principalmente em 
animais jovens tem sido associada a impactos econômicos devido a sua alta morbidade e mortalidade. O objetivo do 
trabalho foi realizar o diagnóstico parasitológico de Cryptosporidium através da microscopia óptica com e sem contraste 
de fase e o diagnóstico através do Nested-PCR, comparando a eficiência entre ambos para uma emissão de um 
diagnóstico preciso. Para a metodologia, amostras fecais foram coletas em duas propriedades destinadas à exploração 
leiteira, localizadas no Município do Rio de Janeiro. Foram selecionados somente animais que apresentavam idade 
inferior a dois anos. Após a coleta, fezes foram processadas pela técnica de centrífugo-flutuação, para a identificação 
morfológica do gênero, utilizando a microscopia óptica com e sem contraste de fase. Dos 112 amostras analisados nas 
duas propriedades, sete estavam positivos para Cryptosporidium diagnosticados através da microscopia óptica. Desses 
positivos foi realizada a extração de DNA e Nested-PCR e somente duas amostras, apresentaram características 
genotípicas compatíveis com as do gênero. Através de exames parasitológicos de fezes utilizando a microscopia óptica 
com e sem contraste de fase associada a um observador bem treinado, foi possível diagnosticar formas infectantes do 
gênero Cryptosporidium e com a técnica do Nested-PCR, pôde complementar e confirmar o diagnóstico, mas não em 
todas as amostras positivas diagnosticadas na microscopia. Como conclusão, a observação das formas infectantes 
através da microscopia demonstrou ser mais eficiente do que o Nested-PCR, no diagnóstico do gênero Cryptosporidium 
com amostras provenientes de bezerros. Maiores estudos deverão ser realizados assim como também a caracterização 
molecular da espécie(s) envolvida(s) nesse hospedeiro na região estudada. 
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Código P-435 
CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO GENE P28 DA AMOSTRA JABOTICABAL DE EHRLICHIA CANIS  

MOLECULAR CHARACTERIZATION OF P28 GENE OF JABOTICABAL STRAIN OF EHRLICHIA CANIS 

A.C.H NAKAGHI (DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA VETERINÁRIA, UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, 
UNESP, JABOTICABAL, BRASIL);  R.Z MACHADO (DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA VETERINÁRIA, 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, UNESP, JABOTICABAL, BRASIL);  J.A. FERRO (DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGIA, UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, UNESP, JABOTICABAL, BRASIL); M.R ANDRÉ 
(DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA VETERINÁRIA, UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, UNESP, 
JABOTICABAL, BRASIL); G.M ANDRADE (DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA VETERINÁRIA, UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA, UNESP, JABOTICABAL, BRASIL);  C.D BALDANI (DEPARTAMENTO DE MEDICINA E 
CIRURGIA, INSTITUTO DE VETERINÁRIA, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO) 

O principal agente da erliquiose monocítica canina, Ehrlichia canis, foi isolado de um cão naturalmente infectado, em 
fase aguda da doença, que foi atendido no Hospital Veterinário da UNESP, Jaboticabal. Esta amostra de E. canis vem 
sendo cultivada em células macrofágicas DH82. O objetivo deste trabalho foi caracterizar o gene p28 da amostra 
Jaboticabal e comparar com outros isolados de E. canis. Primers foram desenhados com o intuito de amplificar um 
fragmento de 843 pb que correspondia à porção p28-7 do gene p28. Este produto foi clonado no vetor pGEM-T Easy. 
Clones foram diferenciados na presença do X-Gal e IPTG, e os clones positivos colhidos e submetidos ao 
sequenciamento. A seqüência de DNA do gene p28 da amostra Jaboticabal de E. canis foi depositada no banco de 
dados GenBank sob o número de acesso EF014897. O alinhamento desta seqüência com a seqüência de outros 
isolados mostrou alta similaridade com a amostra São Paulo, Jake e, especialmente com a seqüência do gene p30 da 
amostra de Oklahoma.   Entretanto, a identidade observada com o gene p28 desta mesma amostra, bem como 
amostras da Carolina do Norte e de Louisiana foi de 82%. O alinhamento das seqüências de aminoácidos destas 
amostras mostrou 78% de identidade entre a proteína P28 da amostra de Jaboticabal de E. canis e a E. chaffeensis. 
Divergências entre seqüências nucleotídicas correspondem a diferenças nas seqüências de aminoácidos das proteínas 
P28, o que pode resultar em variações antigênicas. A caracterização de genes e a sua comparação com outros isolados 
de E. canis podem trazer informações com relação ao mecanismo de evasão do parasito frente ao sistema imune do 
hospedeiro e no desenvolvimento de testes para o diagnóstico da erliquiose canina.  
 
 
Código P-436  
DIFERENCIAÇÃO SOROLÓGICA ENTRE ANIMAIS VACINADOS COM LEISHMUNE E ANIMAIS INFECTADOS COM 
LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA 

SEROLOGIC DIFFERENTIATION BETWEEN LEISHMUNE VACCINATED AND VISCERAL LEISHMANIASIS 
INFECTED DOGS  

FABIANA FARINELLO GRECCO (DEPTO DE PARASITOLOGIA, IB, UNICAMP); SILMARA  MARQUES 
ALLEGRETTI (DEPTO DE PARASITOLOGIA, IB, UNICAMP); ANDRE  ANTONIO CUTOLO (DEPTO DE 
PARASITOLOGIA, IB, UNICAMP); INGRID MENZ (FORT DODGE SAÚDE ANIMAL) 

Desde 2004, no Brasil, os veterinários contam com uma nova ferramenta para o controle da Leishmaniose Visceral 
Canina em cães, a vacina Leishmune. Entretanto, o Ministério da Saúde indica a utilização de sorologia para a 
realização de inquéritos epidemiológicos, metodologia até então incapaz de diferenciar animais doentes de vacinados. 
Os dois testes licenciados pelo Ministério da Agricultura são o ELISA e o 
RIFI com antígenos completos do laboratório Bio-Manguinhos (FIOCRUZ), e o kit ELISA do laboratório Biogene, usado 
em laboratórios privados, e que utiliza como antígeno uma proteína recombinante denominada S7, cujo peso molecular 
é de 70 kDa. A Leishmune é produzida a partir de uma glicoproteína do protozoário, fucose-mannose-ligand (FML), cuja 
principal fração é a Nucleoside Hidrolase com peso molecular de 36 kDa. O FML pode ser utilizado como antígeno para 
o teste ELISA, mostrando-se bastante sensível e específico. O objetivo deste trabalho foi comparar resultados de 
sorologias realizadas pelos métodos ELISA-FML e ELISA Biogene em 25 cães vacinados, residentes em Belo 
Horizonte, Araçatuba, Campo Grande e Betim. Todos os cães apresentaram resultados positivos no ELISA-FML, 
demonstrando que os animais desenvolveram anticorpos anti-FML e apresentaram resultados negativos no kit Biogene 
com a proteína recombinante S7. Como não há similaridade entre estas proteínas, o ELISA S7 não reconhece 
anticorpos anti-FML, demonstrando que é possível diferenciar animais vacinados de animais infectados através de 
técnicas sorológicas. Estudos realizados em animais soronegativos (não vacinados de área não endêmica) e infectados 
(positivos de área endêmica) apresentaram resultados similares. No grupo controle os resultados foram negativos em 
47/48 no teste Biogene e 46/46 no ELISA FML. No grupo de cães infectados, de um total de 40 animais testados em 
ambos os testes, 30 apresentaram resultados coincidentes (positivos), sendo que 36 apresentaram resultado positivo no 
ELISA BIOGENE (S7) e 32 apresentaram resultados positivos no ELISA FML. 
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Código P-437 
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS COMPOSTOS INJETÁVEIS IVERMECTIN 1% E IVERMECTIN 3,5% SOBRE 
BERNES, CARRAPATOS E VERMES DE BOVINOS  

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INJECTING COMPOUNDS IVERMECTIN 1% AND IVERMECTIN 3.5% 
ON BOTFLY, TICKS AND WORMS OF CATTLE 

JACKSON VICTOR DE ARAÚJO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); FÁBIO RIBEIRO BRAGA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA) 

Entre os fatores que interferem no desenvolvimento da pecuária bovina, as parasitoses ocupam grande destaque, por 
causarem atraso no desenvolvimento dos animais, morte e gastos com manejo, levando a uma baixa produtividade do 
rebanho e a elevadas perdas econômicas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia endectocida (sobre 
vermes, carrapatos e bernes) em bovinos, de formulação injetável de ivermectina 1% e ivermectina 3,5%, além de 
verificar a necessidade de repetições do tratamento, no rebanho, dessas drogas. Duzentos novilhos, mestiços 3/4 
holandês x zebu, em torno de seis meses a 1,5 ano de idade criados em uma fazenda particular no município de 
Viçosa-MG foram divididos em dois grupos: Grupo 1- 100 animais tratados com uma dose de ivermectina 1%, através 
de injeções subcutâneas com o volume de 1 mL/50 kg de peso vivo (dia 0). Grupo 2- 100 animais tratados com anti-
helmíntico com uma dose de ivermectina 3,5%, através de injeções subcutâneas com o volume de 1 mL/50 kg de peso 
vivo (dia 0). Os animais foram criados, por 6 meses em pasto de Brachiária que eram naturalmente infestados por 
parasitos. Na média dos exames quinzenais dos animais em cada grupo, quando as contagens de ovos por grama de 
fezes juntamente com a coprocultura atingissem 600, contagem de carrapatos 10 teleóginas e de bernes 10 foi 
recomendado repetição do tratamento nos animais. Durante o período experimental, a ivermectina 3,5% somente foi 
administrada no dia zero. A ivermectina 1% foi administrada no dia 0, aos dois meses após o dia 0 e 5 meses após o dia 
0. Nas coproculturas, o helminto mais prevalente foi Haemonchus spp. ,seguido de Oesophagostomum spp. e em 
seguida de Cooperia spp. A Ivermectina 3,5% apresentou maior eficácia em relação à ivermectina 1% sobre carrapatos 
(Rhipicephalus microplus), bernes (Dermatobia hominis) e nematóides gastrintestinais de bovinos. 
 
 
Código P-438 
RESISTÊNCIA IMUNE EM COELHOS (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) IMUNIZADOS COM EXTRATO DERIVADO 
DE LÂNDULA SALIVAR (EGS) DE AMBLYOMMA CAJENNENSE (ACARI: IXODIDAE). 

IMMUNE RESISTANCE IN RABBITS (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) IMMUNIZED WITH SALIVARY GLAND 
EXTRACT (SGE) OF AMBLYOMMA CAJENNENSE (ACARI: IXODIDAE) 

CAROLINA FREITAS (EV-UFMG); ANDREY LAGE (EV-UFMG); TELMA ALVES (EV-UFMG); EDUARDO 
BASTIANETTO (EV-UFMG); ROMÁRIO LEITE (EV-UFMG) 

Considerando as atuais restrições e dificuldades em se utilizar métodos químicos no combate dos ixodídeos, o controle 
imunológico através do emprego de vacinas apresenta-se como uma alternativa promissora. Para tanto, faz-se 
necessário o conhecimento dos principais aspectos envolvidos na resposta imunológica, responsável pela resistência 
dos hospedeiros e a seleção de possíveis antígenos para serem utilizados na produção de vacinas. O presente 
experimento foi realizado com o objetivo de avaliar o desenvolvimento de resistência imune em coelhos imunizados com 
Extrato de Glândula Salivar (EGS) de Amblyomma cajennense (Grupo GGS) e de coelhos artificialmente infestados sem 
imunização prévia (Grupos GIA e GC). Os coelhos submetidos a três infestações consecutivas por adultos de A. 
cajennense (Grupo GIA) tornaram-se resistentes a partir da segunda infestação. Os parâmetros parasitários foram os 
mais influenciados pela resposta imune dos animais reinfestados. A imunização prévia de coelhos com extrato derivado 
de glândula salivar (Grupo GGS) de A. cajennense, não alterou o desempenho parasitários dos ixodídeos alimentados 
nos animais vacinados, mas apresentou efeito deletério na produção dos ovos (p ≤ 0,05) e eclodibilidade das larvas (p ≤ 
0,10). Resultados obtidos no exame sorológico demonstraram que antes do inicio do experimento todos os animais 
avaliados, apresentavam baixos níveis de anticorpos anti-EGS de A. cajennense Os valores de absorbância de IgG anti-
EGS nos animais infestados três vezes consecutivas (Grupo GIA), aumentaram a partir da segunda infestação  (dia 
+14) e atingiram valores máximos no 42º, quando começaram a decair ou se mantiveram estáveis. Os valores de 
absorbância de IgG anti-EGS nos animais imunizados  (Grupo GGS) foram consideravelmente mais altos, aumentando 
a partir do 7° dia após a primeira imunização. Os animais do Grupo Controle (GC) apresentaram baixos valores de 
absorbâncias de IgG anti-EGS durante quase todo o experimento, aumentando discretamente a partir de uma semana 
após o desafio parasitário (35° dia). Não foi observada nenhuma correlação entre grau de resistência e nível de 
anticorpo anti-EGS. Os resultados do presente experimento indicam que o EGS foi eficiente em induzir a produção de 
anticorpos específicos e em comprometer o desempenho reprodutivo dos ixodídeos alimentados nos animais 
imunizados, todavia, foi incapaz de prevenir a fixação e a alimentação desses parasitos. 
Palavras-chave: Amblyomma cajennense, resistência imune, vacina  Apoio: FAPEMIG, CAPES 
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Código P-439 
AÇÃO DO TRATAMENTO ANTI-HELMÍNTICO NA REDUÇÃO DE OVOS DE HELMINTOS POR GRAMA DE FEZES 
EM NOVILHOS NELORE A PASTO NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS 

ACTION OF THE TREATMENT ANTHELMINTIC IN THE REDUCTION OF EGGS OF HELMINTHS BY GRAM OF 
FEZES IN STEERS NELORE THE PASTURE IN TOWN FOR TRÊS LAGOAS-MS 

FERNANDO P. OLIVEIRA (ALUNO DE PÓS GRADUAÇÃO DO DEP. DE CLÍNICA, CIRURGIA E REPRODUÇÃO 
ANIMAL (DCCRA) DA FACUL. DE ODONTOL. (FOA), UNESP, ARAÇATUBA – SP); RICARDO V. G. SOUTELLO 
(PROF. DR. DA FACUL. DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, FCAA, ANDRADINA – SP); JOSÉ  F. 
FONZAR (ALUNO DE PÓS GRADUAÇÃO DO DEP. DE CLÍNICA, CIRURGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL (DCCRA) 
DA FACUL. DE ODONTOL. (FOA), UNESP, ARAÇATUBA – SP); THIAGO   N. BARRETO (ALUNOS DO CURSO 
DE MED. VETERINÁRIA DA FACUL. DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, SP (FCAA) ); SIDNEY  M. 
JUNIOR (ALUNO DO CURSO DE MED. VETERINÁRIA DA FACUL. DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, 
SP (FCAA)); ALEX  C. VACARI (ALUNO DO CURSO DE MED. VETERINÁRIA DA FACUL. DE CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS DE ANDRADINA, SP (FCAA)); WILLIAN   M.D.COELHO (DEP. DE APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE 
ANIMAL (DAPSA) DA (FOA) UNESP-ARAÇATUBA, SP); NEWTON   C. FAVERO (PROF. DA FACUL. DE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, FCAA, ANDRADINA – SP) 

O parasitismo gastrintestinal promove uma menor eficiência na cadeia produtiva de bovinos, diminuindo a produção e 
ocasionando eventuais mortes no rebanho. A finalidade do presente estudo foi avaliar a redução de ovos de helmintos 
por grama de fezes (R-OPG) e verificar o desenvolvimento ponderal em novilhos de corte tratados com diferentes 
endectocidas. Foram utilizados 60 novilhos da raça Nelore com 12 a 16 meses de idade, pesando em média 204,6 kg. 
Os animais foram distribuídos uniformemente conforme OPG individual, em seis grupos de dez animais. Foram 
administrados nas dosagens recomendadas pelos fabricantes, Moxidectina 10% na região dorsal posterior da orelha 
(G1), Moxidectina 1% (G2), Moxidectina 1% na região dorsal posterior da orelha (G3), Ivermectina 1% (G4), Abamectina 
1% + Levamisol 18,8% (G5) e outro grupo não recebeu anti-helmíntico (grupo controle - G6). Os animais foram pesados 
nos dias 0, 28, 56, 84, 110 e 140 dias após o tratamento. A determinação da R-OPG dos grupos tratados em relação ao 
grupo controle sete dias após o tratamento, foi calculada com a utilização do programa RESO. A eficácia das drogas 
nos grupos G1, G2, G3 e G5 foram de 100%, e a do grupo G4 foi de 20%. Com relação ao ganho de peso dos grupos 
tratados comparados ao controle verificou-se um ganho de 18,6 kg (G1), 2,8 kg (G2), 2,1 kg (G3), 0,2 kg (G4) e -3,7 kg 
(G5) observado aos 84 dias, e 140 dias após o tratamento os grupos apresentaram um ganho de 6,4 kg, 3,2 kg, 1,5 kg, -
1 kg, -2,9 kg, respectivamente. Concluímos que os endectocidas foram eficazes, com exceção da Ivermectina que 
apresentou resistência, isto provavelmente devido ao histórico de seu uso contínuo na propriedade, e que, a 
administração da Moxidectina 10% promoveu um ganho de peso superior, em relação aos tratados com os demais 
produtos. Agradecimento: Fundação Educacional de Andradina, SP 
 
Código P-440 
COMPARAÇÃO DA RESISTÊNCIA EM OVELHAS DE DIFERENTES GRUPOS GENÉTICOS À INFECÇÃO POR 
NEMATÓDEOS NA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 

COMPARISON OF RESISTANCE IN SHEEP FROM DIFFERENT GENETIC GROUPS IN THE INFECTION 
NEMATODES IN THE NORTHWESTERN STATE OF SAO PAULO 

WESLEN FABRÍCIO PIRES TEIXEIRA (FACUL. DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, SP (FCAA), CURSO 
DE MED. VETERINÁRIA.); FERNANDO PAES DE OLIVEIRA (DEP. DE CLÍNICA, CIRURGIA E REPRODUÇÃO 
ANIMAL (DCCRA) DA FACUL. DE ODONTOL. DE ARAÇATUBA, SP.); JOSÉ REINALDO DE AMORIM BERNARDI 
(FACUL. DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, SP (FCAA), CURSO DE MED. VETERINÁRIA.); WILLIAN 
MARINHO DOURADO COELHO (DEP. DE APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL (DPSA), DA FACUL. DE 
ODONTOL. DE ARAÇATUBA, SP.); PATRÍCIA  RAQUEL BASSO ROSA  (FACUL. DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE 
ANDRADINA, SP (FCAA), CURSO DE MED. VETERINÁRIA.); RICARDO RICARDO VELLUDO GOMES DE 
SOUTELLO (FACUL. DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, SP (FCAA), CURSO DE MED. VETERINÁRIA.) 

O controle da verminose na ovinocultura é de suma importância para o aumento da produtividade, para isto o uso de 
anti-helmínticos é indispensável e muitas vezes, não rentável para o produtor, que tem procurado identificar os animais 
resistentes para diminuir estes custos. O objetivo deste estudo foi comparar a resistência em ovelhas de diferentes 
grupos genéticos à infecção por nematódeos na região Noroeste do estado de São Paulo. Foram utilizadas 45 ovelhas, 
todas expostas ao desafio de nematódeos, criadas no mesmo pasto e nas mesmas condições de manejo, sendo 15 da 
raça Texel denominados como grupo I, 15 Cruza-texel grupo II e 15 sem raça definida (SRD) grupo III. No período de 
agosto de 2006 a junho de 2007 realizou-se 11 coletas de fezes seguidas de exame coproparasitológico (OPG) onde, 
os animais que apresentaram contagem igual ou superior a 2000 ovos, e aqueles com sintomatologia característica de 
espoliação parasitária, receberam por via oral uma dose do anti-helmíntico Closantel de acordo com as recomendações 
do fabricante. O grupo I apresentou OPG médio de 1066,4 ovos com um total de 20 dosificações durante o período do 
experimento. O OPG médio do grupo II foi de 1171,8 ovos com um total de 21 dosificações e o OPG médio do grupo III 
foi 657,8 ovos com 9 dosificações. Constatou-se que não houve diferença significativa entre o grupo I e II em relação ao 
OPG e número de dosificações, mostrando serem animais mais susceptíveis à infecção helmíntica que o grupo III que 
apresentou OPG médio e número de dosificações muito inferiores. Na ovinocultura a introdução no rebanho de animais 
superiores adaptados ao clima e ao desafio parasitário de uma região, pode ser uma alternativa de diminuição de custos 
com anti-helmínticos durante o ciclo produtivo. 
Agradecimento Fundação Educacional de Andradina (FEA) 
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Código P-441 
SOROEPIDEMIOLOGIA DE NEOSPORA CANINUM E TOXOPLASMA GONDII EM CÃES DE PROPRIEDADES 
RURAIS DE BOVINOS LEITEIROS DE TRÊS MICRORREGIÕES DO ESTADO DO MARANHÃO, BRASIL 
 
SEROEPIDEMIOLOGY OF NEOSPORA CANINUM AND TOXOPLASMA GONDII IN DOGS OF DAIRY CATTLE 
FARMS IN THREE MICROREGIONS OF MARANHÃO STATE, BRAZIL 

WHAUBTYFRAN CABRAL TEIXEIRA (DOUTORANDO EM CIÊNCIA VETERINÁRIA DO PPGCV/UNIV. FED. 
RURAL DE PERNAMBUCO; ROSÂNGELA SOARES UZÊDA (PROF. SUBSTITUTO, DEP. DE 
PREVENTIVA/UNIV. FED. DA BAHIA); KATTYANNE DE SOUZA COSTA (MESTRANDA/CIÊNCIA ANIMAL NOS 
TRÓPICOS/UNIV. FED. DA BAHIA - BOLSISTA FAPESB); ANA CLARA GOMES DOS SANTOS (PROF. 
ADJUNTO, BFP - FAPEMA/UEMA/PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS); LUIS FERNANDO PITA 
GONDIM (PROF. ADJUNTO, DEP. DE PATOLOGIA E CLÍNICAS/UNIV. FED. DA BAHIA); LEUCIO CÂMARA 
ALVES (PROFESSOR ADJUNTO, DEP. DE MED. VETERINÁRIA/UNIV. FED. RURAL DE PERNAMBUCO); 
MARIA APARECIDA DA GLORIA FAUSTINO (PROF. ADJUNTO, DEP. DE MED. VETERINÁRIA/UNIV. FED. 
RURAL DE PERNAMBUCO) 

Objetivou-se, no presente estudo, determinar a prevalência de anticorpos anti-Neospora caninum e anti-Toxoplasma 
gondii em soros de cães procedentes de propriedades rurais produtoras de leite de três microrregiões do estado do 
Maranhão. No período de maio a setembro de 2007 foram visitadas 36 propriedades de gado de leite, onde foram 
coletadas 93 amostras séricas de cães, na sua maioria sem raça definida (SRD), de ambos os sexos e diferentes 
idades. Os soros obtidos foram acondicionados a -20°C até a realização das análises. Foi empregado o teste de 
Imunofluorescência Indireta (IFI) para detecção de anticorpos IgG anti-N. caninun e anti-T. gondii, com pontos de cortes 
de 1:50 e 1:16, respectivamente. Utilizou-se como antígeno, taquizoítos de N. caninum (cepa NC-Bahia), mantidos em 
cultura celular, e T. gondii (cepa RH) produzidos em camundongos, no Laboratório de Diagnóstico das Parasitoses dos 
Animais da Escola de Medicina Veterinária da UFBA. Das amostras analisadas, verificou-se que 62,37% (58/93) e 
79,57% (74/93) foram sororreagentes para N. caninum e T. gondii, respectivamente. Os títulos de anticorpos para N. 
caninum variaram de 1:50 a 1:1600, sendo que quatro (6,90%) amostras apresentaram títulos de 1:50; nove (15,52%) 
de 1:100; oito (13,79%) de 1:200; 18 (31,03%) de 1:400; 14 (24,14%) de 1:800 e cinco (8,62%) com títulos de 1:1600. 
Para T. gondii os títulos variaram de 1:32 a 1:2048, sendo seis (8,11%) amostras com títulos de 1:32; nove (12,16%) 
com 1:64; 14 (18,92%) de 1:128; 22 (29,73%) de 1:256; 13 (17,57%) com 1:512; nove (12,16%) com 1:1024 e uma 
(1,35%) de 1:2048. Em relação ao sexo, raça e idade, não houve diferença estatisticamente significativa (P>0,05) entre 
os parasitos. A alta soropositividade detectada em cães da região estudada indica que os mesmos podem estar atuando 
como transmissores de N. caninum para outros animais, sobretudo bovinos. 
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RICKETTSIA EM CARRAPATOS CAPTURADOS EM ÁREA DE TREINAMENTO MILITAR NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 
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MG.); LUIZA C. MOURÃO (4-LAB. DE BIOQ. E BIOL. MOLECULAR DE AGENTES INFECCIOSOS E 
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O risco de infecção por Rickettsias é associado a áreas com animais infestados por carrapatos. O objetivo deste estudo 
foi identificar riquétsias recuperadas de ectoparasitos coletados no meio ambiente e em eqüinos no campo de instrução 
da Academia Militar das Agulhas Negras, Resende, RJ. Os artrópodes foram coletados manualmente dos hospedeiros e 
com armadilhas de CO2 do ambiente e mantidos em estufa B.O.D., a 37ºC por 48 horas. Posteriormente, foram 
armazenados a -80oC até o momento da identificação. Na identificação dos ectoparasitos foram utilizados microscópio 
estereoscópico e chaves taxonômicas. Para a identificação das riquétsias os artrópodes foram agrupados em lotes, 
segundo a origem e gênero/espécie, nos quais procederam-se extrações de DNA; purificações; ampliações do 
fragmento 231 pb, por nested-PCR. Dos 468 espécimes coletados, 54,1% foram de Amblyomma cajennense, 1,1% de 
A. braziliense, 0,4% de A. aureolatum, 0,2% de A. auricularium, 0,2% de A. dubitatum, 18,2% de Anocentor nitens, 2,8% 
de Rhipicephalus sanguineus, 8,1% de Boophilus microplus, 14,5% de Amblyomma spp. e 0,4% de Ctenocephalides 
felis. Foram identificadas Rickettsia spp. em um lote de larvas e três de ninfas de Amblyomma spp., coletados no 
ambiente; em quatro lotes de A. cajennense coletados em eqüinos e um no ambiente; em um lote de A. braziliense, 
coletado no ambiente e outro em eqüino; em um lote de A. aureolatum coletado no ambiente e em um de A. nitens em 
eqüino, sendo o primeiro registro nesta espécie. Estes resultados caracterizam a Academia Militar das Agulhas Negras, 
como área de risco para infecção por Rickettsias e indicam a necessidade de adoção de medidas preventivas em 
atividades militares. Palavras-Chave: Riquetsia, PCR, carrapato, militar. 
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PROTEOMIC ANALYSIS OF NEOSPORA CANINUM: INITIAL DATA 

SHEILA MARY INADA (DEPTO DE ANÁLISES CLÍNICAS, TOXICOLÓGICAS E BROMATOLÓGICAS, 
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO, USP, RIBEIRÃO PRETO); LUIZ MIGUEL  
PEREIRA (DEPTO DE ANÁLISES CLÍNICAS, TOXICOLÓGICAS E BROMATOLÓGICAS, FACULDADE DE 
CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO, USP, RIBEIRÃO PRETO); TÂNIA MARA OGASAWARA 
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Neosporosis is caused by the cosmopolitam Apicomplexan Neospora caninum, which is efficiently vertically transmitted 
to the bovine foetus, representing, thus a reproductive constraint for farms with positive animals.Apicomplexans invade 
host cells by a conserved and unique mechanism, where the secretory organelles (micronemes, rhoptries and dense 
granules), present in the invasive stages, have a crucial role. These organelles are secreted just before, during or soon 
after the entrance into the host cell. Invasion process represents, therefore, a potential target for prophylactic/therapeutic 
intervention. The present work aims to obtain the bidimensional profile of the soluble proteins from N. caninum, both from 
excreted/secreted antigens (ESA) and from total tazhyzoites. The other aim is to proceed with mass spectrometry 
analysis of N. caninum proteins. The ESA of N. caninum revealed 406 spots whereas the total soluble extract had 722. 
Due to the low protein concentration obtained with ESA, we initiated the proteomic approach with the soluble extract. 
Spots were trypsinized and mixed with the matrix alfa-cyano-4-hydroxycinnamic and spotted onto MALDI plates. MS and 
MS/MS were performed on MALDI-Q-TOF Premier, Waters for detection of mass/charge range between 300 and 3000 
Da. We have so far unambiguously identified 22 spots from N. caninum, with some previously described proteins such as 
the dense granule protein GRA-2, lactate dehydrogenase, heat shock proteins. However the majority of the other 
proteins are totally new and unassigned. Some of the identifications have homology with Toxoplasma gondii proteins, but 
others are completely different from any other protein in the database, representing, thus, potential new targets for 
further investigation. Palavras-Chave: Neospora caninum, proteomics, mass spectrometry. 
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Código P-444  
TESTE INTRADÉRMICO EM EQUINOS INOCULADOS COM EXTRATO PURIFICADO DE NINFAS (EPN) DE 
AMBLYOMMA CAJENNENSE (ACARI: IXODIDAE) 
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Hospedeiros resistentes a carrapatos freqüentemente desenvolvem um influxo de basófilos e eosinófilos para a derme e 
epiderme que envolve o sítio de fixação dos parasitos, indicando a ocorrência de um tipo de reação de 
hipersensibilidade tardia. Contudo, nos hospedeiros susceptíveis, o sítio de fixação é caracterizado pela ocorrência de 
uma resposta de hipersensibilidade imediata, sugerindo que tal reação parece não exercer papel importante na proteção 
dos animais contra infestações pelos ixodídeos. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a resposta de 
hipersensibilidade cutânea em eqüinos, mediante a inoculação intradérmica de um extrato purificado (EPN) produzido a 
partir de ninfas de A. cajennense. Foram utilizadas oito éguas mestiças, naturalmente infestadas que foram mantidas 
estabuladas durante o período experimental. Os animais foram submetidos à inoculação intradérmica de duas 
concentrações protéicas do extrato, EPN100 (100¨g/0,1ml), EPN250 (250¨g/0,1ml) e o mesmo volume de salina, 
utilizando seringas de insulina. A reação cutânea de hipersensibilidade foi avaliada pela mensuração do aumento de 
espessura da pele no local de aplicação dos extratos, utilizando-se um cutímetro de mola. Foram feitas medições uma 
hora antes da inoculação e dentro de 1, 2, 24, 48, 96, 72 e 144 horas após a inoculação dos extratos.. A reação cutânea 
observada foi concentração dependente. Respostas máximas foram observadas nos EPN250 e EPN100, 
respectivamente, nas medições feitas com 1 e 2 horas após a inoculação do extrato. A partir da 24ª hora de 
mensuração, a espessura da pele voltou aos valores observados antes da inoculação dos extratos. Esse padrão de 
resposta é característico de uma reação de hipersensibilidade imediata, cuja ocorrência não se correlaciona com o 
desenvolvimento de resistência nos animais parasitados.  
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Código P-445 
QUANTIDADE DE SANGUE INGERIDO POR NINFAS DE SEGUNDO INSTAR DE ORNITHODOROS ROSTRATUS 
ARAGÃO, 1911 (ACARI: ARGASIDAE) ALIMENTADAS EM COELHOS E CÃES DOMÉSTICOS 
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(ACARI: ARGASIDAE) FED ON RABBITS AND DOMESTIC DOGS 
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A espécie de carrapato Ornithodoros rostratus tem ampla distribuição geográfica tendo sido assinalada na Argentina, 
Bolívia e Paraguai. No Brasil  descrita nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas 
Gerais . A espécie é conhecida por parasitar diversos hospedeiros. O trabalho teve como objetivo verificar a quantidade 
de sangue ingerido por ninfas de segundo instar alimentadas experimentalmente em coelhos (Oryctolagus cuniculus) e 
cães domésticos (Canis familiaris). Os carrapatos utilizados neste trabalho são de duas colônias oriundas do Pantanal / 
Matogrosso do Sul, a colônia 1 teve seu início a partir de uma fêmea coletada no ambiente e a colônia 2 oriunda apartir 
de quatro ninfas coletadas em porco-monteiro (Sus scrofa). Os carrapatos da colônia 1 foram alimentados em coelhos e 
os da colônia 2 em cães. Antes da alimentação, as ninfas foram pesadas individualmente em balança analítica. Dez 
ninfas da colônia 1 foram alimentadas no dorso dos coelhos após tricotomia local e  13 ninfas da colônia 2 foram 
alimentadas no abdome dos cães . Após o período alimentar, os carrapatos foram  pesados novamente  para avaliar a 
diferença de pesos antes e depois da alimentação, o que confere a quantidade de sangue ingerido após alimentação 
nos diferentes hospedeiros. A comparação das médias foi realizada através de Teste t. A média total de sangue ingerido 
por ninfas de segundo instar de O. rostratus foi de 1,72±1,04mg. As ninfas de segundo instar alimentadas em coelhos e 
cães obtiveram média de sangue ingerido de 1,44 ± 0,81mg e 1.93 ±1,17mg respectivamente (p>0,05). Verificou-se a 
boa capacidade de ingurgitamento de ninfas de segundo instar de O. rostratus alimentados experimentalmente tanto em 
cães quanto em coelhos, o que corrobora para a utilização desses hospedeiros  para a manutenção de uma colônia, 
quando  encontrado na literatura seu ciclo biológico somente em coelhos .   
Palavras Chave: argasídeos; Ornithodoros; carrapatos; período alimentar, ingestão. 
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Código P-446 
AVALIAÇÃO DE CUSTO E BENEFÍCIO DA APLICAÇÃO DE DUAS CONCENTRAÇÕES DIFERENTES DE 
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Este estudo objetivou avaliar a relação custo/benefício da utilização de ivermectina nas concentrações 1% e 3,5%, em 
bovinos de uma propriedade localizada no município de Feira Nova - Maranhão. Foram utilizados 54 bovinos, machos 
inteiros, nelores, 12 meses de idade, os quais foram pesados no início e final do experimento. Os animais foram 
divididos em três grupos aleatoriamente: G1 (n=18) recebeu ivermectina a 1%; G2 (n=18), ivermectina a 3,5% e G3 
(n=18) foi o grupo controle. A dose e a via de administração da ivermectina foi realizada segundo as especificações do 
fabricante. Os animais permaneceram em piquetes compostos por Brachiaria brizantha, receberam sal mineral e a água 
ad libitum. Inicialmente, o peso médio dos animais de G1 foi de 274,05 kg; G2 de 268,65 kg; e G3 de 270,4 kg. Após 
120 dias, o peso final de G1 foi de 298,11 kg, G2, de 306,50 kg, e G3 foi de 280,06 kg. O ganho de peso de G1, G2 e 
G3 foi de 433,08 kg, 681,30 kg e 173,88 kg, respectivamente. O ganho de peso médio por animal foi de 24,06 kg, 37,85 
kg e 9,66 kg para G1, G2 e G3, respectivamente. A diferença no ganho de peso do grupo controle com os tratados com 
ivermectina, demonstrou que G1 teve adicional de 14,4 kg, enquanto que G2 de 28,19 kg. O rendimento de carcaça dos 
animais da propriedade utilizado para fazer os cálculos de custo/benefício foi de 54%. A  lucratividade observada com a 
utilização da ivermectina a 1% e 3,5 % foi de R$ 43,25/animal e R$ 68,03/animal, respectivamente, enquanto que no G3 
foi de R$ 17,34/animal. Concluímos que a utilização da ivermectina no tratamento dos animais sobre o ganho de peso e 
em termos econômicos apresentou uma relação de custo/benefício positiva, sendo mais acentuada no grupo tratado 
com ivermectina 3,5%. 
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Código P-447 
ATIVIDADE ANTI-HELMÍNTICA IN VITRO DOS EXTRATOS AQUOSO E ETANÓLICO DO FRUTO DA MORINDA 
CITRIFOLIA SOBRE ASCARIDIA GALLI 
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FRUIT ON ASCARIDIA GALLI 
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A parasitose causada pelo nematóide Ascaridia galli provoca perda de peso, anorexia, diarréia e até morte das aves. A 
utilização de plantas no combate desses parasitas tem sido pesquisada em vários países. Com esse objetivo, a 
atividade anti-helmíntica in vitro dos extratos aquoso e etanólico do fruto da Morinda citrifolia (noni) foi determinada em 
helmintos adultos, machos e fêmeas, coletados a partir do intestino delgado de aves necropsiadas. Os nematóides eram 
transferidos para placas de Petri descartáveis (150x15mm), contendo solução Tyrode pré-aquecida totalizando 10 
parasitos por placa, a qual foi adicionado o extrato aquoso e etanólico e mantidos em uma estufa BOD a uma 
temperatura de 37° C (±1). Os vermes foram examinados a cada 24h totalizando 96 h, aqueles com perda de motilidade 
mesmo após uma breve pressão com estilete foram considerados mortos. O experimento foi repetido três vezes para 
cada dose. Como controle negativo utilizou-se água destilada e uma mistura de “tween 80” em dimetil sulfóxido a 12,5% 
(v/v) para os testes com extrato aquoso e etanólico, respectivamente.  A solução de citrato de piperazina tetrahidratada 
numa concentração final de 50 mg/mL foi usada como padrão. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente 
utilizando o teste t de “Student”. O extrato aquoso e etanólico apresentaram as seguintes concentrações: 1,69; 3,37; 
6,74; 13,48 e 26,96 mg/mL e 4,17; 8,34; 16,68; 33,36 e 66,72 mg/mL, respectivamente. Nas concentrações 13,48 e 
26,96 mg/mL, o extrato aquoso apresentou percentagem de mortalidade de 46,67 e 50%, respectivamente, havendo 
diferença estatisticamente significativa do controle negativo (P<0,05). O extrato etanólico apresentou diferença 
estatisticamente significativa do controle negativo (diluente) (P<0,05) para as concentrações 33,36 e 66,72 mg/mL, 
expressando taxa de mortalidade de 66,67 e 76,67%, respectivamente. Conclui-se que o fruto da M. citrifolia apresentou 
atividade anti-helmíntica sobre o A. galli no teste in vitro.  Agradecimento: CAPES/UFPI 
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SOROPREVALÊNCIA DE RICKETTSIA SPP. DO GRUPO DA FEBRE MACULOSA EM HUMANOS, CÃES E 
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Brazilian Spotted Fever is a disease transmitted to humans and animals by ticks of Amblyomma spp and the most 
important agent responsible to transmit this disease is R. rickettsii and it belongs to the Rickettsiales order, 
Rickettsiaceae family and Rickettsia genus. The objective of this paper is to study the epidemiology of Brazilian Spotted 
Fever in rural ¨¢reas of Londrina ¨C PR. The serum of humans and animals was collected in two MST (Movimento Sem 
Terra) areas. The fist area was located in Arapongas area and serum of 90 dogs, 18 horses and 138 humans was 
collected and the second area was located in Bela Vista do Paraiso and serum of 83 dogs, 18 horses and 88 humans 
was collected. The technique used in this project was indirect immunofluorescence assay using two different antigens: R. 
rickettsii and R. parkeri and it was considered positive titles ¡Ý 64. The results obtained in Arapongas were seropositive 
in 11% in dogs, 6% in horses and 9% in humans for R. rickettsii as antigen and for R. parkeri antigen we obtained 10% in 
dogs, 6% in horses and 4% in humans. In Bela Vista do Paraiso we found seropositive for R rickettisii antigen of 23% in 
dogs, 56% in horses and 24% in humans and for R. parkeri antigen the results were 18% in dogs, 22% in horses and 
16% in humans. With these results it is possible to observe that four serum of dogs obtained titles at least more than four 
times greater for R. parkeri and just one sample of dogs was greater for R. rickettisii. In horses six obtained titles four 
times greater for R. rickettisii and nine samples of humans and no samples of horses and humans suggested R. parkeri.  
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Código P-449 
SOROEPIDEMIOLOGIA RICKETTSIA SPP DO GRUPO DA FEBRE MACULOSA EM EQÜINOS EM FAZENDAS NA 
REGIÃO NORTE DO PARANÁ 

SEROSURVEY AGAINST SPOTTED FEVER GROUP RICKETTSIA SPP IN HORSES IN FARMS ON NORTH OF 
PARANA 
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Brazilian Spotted Fever (BSF) is an emergent disease caused by bacterium Rickettsia spp of Spotted Fever Group and 
an important bacterium responsible to cause this disease is R. rickettsii. This Rickettsia is transmitted by Ammblyomma 
ticks and A. cajennense is an important vector and humans are frequently bitten by these ticks species. The objective of 
this study was to evaluate the prevalence of antibodies against Rickettsia spp in horses in farms located in Londrina area 
¨CPR. The study was attended by six farms these farms are located in Camb¨¦, Guaraci, santa F¨¦, Maravilha and two 
farms in Londrina and these areas were not considered endemic for BSF and it was collected 281 blood samples from 
horses. The serum was submitted to indirect immunofluorescence assay and reacted with two different antigens R. 
Rickettsii and R. parkeri and it was considered  positive only titles ¡Ý64. Among the samples reacted in this study we 
found seropositivity in five of six farms studied and the seropositivity varies from 2.3% to 13% except from the only farm 
that all horses were negative. The title found in this study varies from 64 to 518 reacted from R. rickettsii and the title 518 
reacted in only four samples. Seven of all positives animals reacted from R. rickettisii four times higher than R. parkeri 
that indicates circulation of Rickettssia spp homologue to R. rickettsii in these populations studied. This study showed 
some important evidence of Rickettssia spp circulation in north Parana 
Agradecimento: CNPq, CAPES, PROPPG/UEL 
 
Código P-450 
SOROPREVALÊNCIA DE ANAPLASMA MARGINALE EM BOVINOS DA REGIÃO CENTRO-SUL DO ESTADO DO 
PARANÁ, BRASIL POR UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO COMPETITIVO UTILIZANDO PROTEÍNA 
RECOMBINANTE MSP5-PR1 

ELIZABETE REGINA MARANGONI MARANA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA); JULIANA  ALVES 
DIAS (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA);  ROBERTA  LEMOS FREIRE (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA); JOSY CAMPANHÃ VICENTINI  (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA); MARILDA  CARLOS 
VIDOTTO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA); ODILON  VIDOTTO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA) 

Foi determinada a prevalência de Anaplasma marginale em 223 soros de bovinos com idade maior ou igual a dois anos, 
das regiões de Ponta Grossa, Guarapuava e Laranjeiras do Sul, Região Centro–Sul do Estado do Paraná. O teste 
imunoenzimático de competição PR1 (cELISA-PR1) foi utilizado para determinar a presença ou ausência de anticorpos 
anti-A. marginale. Dos 223 soros analisados, 130 (58,74%) foram positivos pelo cELISA-PR1, sugerindo ser esta região 
de instabilidade de enzoótica, com uma porcentagem significativa de animais susceptível à infecção por A. marginale, 
com risco potencial para desenvolver a anaplasmose. As características de tipo de exploração da propriedade, sistema 
de criação, manejo e forma de comercialização dos animais foram avaliadas. A análise estatística não demonstrou 
haver diferença significativa entre as variáveis estudadas e a positividade dos animais. 
Palavras-chave: Anaplasma marginale. cELISA, soroprevalência, bovino, Paraná. 
 
Código P-451  
PARASITAS DE POPULAÇÕES NATURAIS E ARTIFICIAIS DE TUCUNARÉ (Cichla)* 

CLEUSA SUZANA OLIVEIRA DE ARAUJO (CUNL), MARIA CLAUDENE BARROS (UEMA), ANA LUCIA DA SILVA 
GOMES (CUNL), ANGELA VARELLA (INPA), GABRIELA DE MORAIS VIANA (CUNL), NATHALIA PEREIRA DA 
SILVA (UEMA), ELMARY DA COSTA FRAGA (UEMA), SANNY MARIA ANDRADE (CUNL) 
* Sob o auspício do CNPq, Programa da Sub-Rede II, PPG7 2005. 

Os ciclídeos, peixes economicamente importantes na região, foram coletados no médio rio Negro (Cichla orinocensis, C. 
monoculus e C. temensis) e na iIlha da Marchantaria C. monoculus) no Amazonas e em três açudes do Piauí (C. 
kelberi). Para verificar a ocorrência de parasitas as brânquias, narinas e intestino foram removidos e observados em 
microscópio esteroscópio, a boca a olho nu. Os parasitas encontrados foram retirados e armazenados em álcool 70% 
para posterior identificação. Dos 96 espécimes analisados provenientes do rio Negro 51 (52%) estavam parasitadas; 
dos 34 da ilha da Marchantaria 16 (47%) e dos 50 dos açudes do Piauí apenas dois (4%). Nos peixes coletados no 
Amazonas as brânquias estavam parasitadas por Ergailus coatiarus, Argulus amazonicus, Acusicola tucunarense e a 
boca por Braga cichlae, enquanto que os peixes do Piauí não apresentaram parasitas branquiais, mas registrou-se a 
ocorrência do nematóide Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus, parasita intestinal. 
Palavras – Chave: Cichla, parasitas, Amazonas, Piauí. 
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Código P-452 
CONTRIBUTION OF P-GLYCOPROTEIN TO ANTHELMINTIC RESISTANCE IN A BENZIMIDAZOLE- TREATED 
OSTERTAGIA OSTERTAGI STRAIN 

STEFAN M. PACHNICKE (INSTITUTE FOR PARASITOLOGY, UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE 
HANNOVER); WILLIAM J BLACKHALL (INSTITUTE FOR PARASITOLOGY, UNIVERSITY OF VETERINARY 
MEDICINE HANNOVER); DOMINIQUE KERBOEUF (STATION DE PARASITOLOGIE, INSTITUT NATIONAL DE 
LA RECHERCHÉ AGRONOMIQUE, NOUZILLY); ANNELIES VAN ZEVEREN (LABORATORY OF 
PARASITOLOGY, FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, GENT UNIVERSITY), JOZEF VERCRUYSSE 
(LABORATORY OF PARASITOLOGY, FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, GENT UNIVERSITY), GEORG 
VON SAMSON-HIMMELSTJERNA (INSTITUTE FOR PARASITOLOGY, UNIVERSITY OF VETERINARY 
MEDICINE HANNOVER) 

Anthelmintic resistance in nematodes is a growing problem in livestock husbandry in many countries. A candidate gene 
family belonging to the ABC transporter system, the P-glycoproteins are hypothesized to contribute to anthelmintic 
resistance.For examining the population genetics and expression profile of P-glycoprotein in resistant Ostertagia 
ostertagi, two strains are being developed: one under treatment with albendazole, and the second, an albendazole 
susceptible strain, is being passaged in calves without treatment, as a reference.Strain development was initiated using 
albendazole susceptible Ostertagia ostertagi L3 larvae to infect cattle. Starting with a very low subtherapeutic 
albendazole dosage, the anthelmintic was administered to the cattle. The progeny of the survivors were harvested and 
cultivated to reinfect cattle for the next passage. Continued subtherapeutic treatment was performed using increasing 
doses. An in vitro selection procedure of larval cultures using thiabendazole was introduced to force selection pressure.  
Ostertagia eggs from different selection steps have been sorted using monoclonal antibodies against P-glycoprotein in a 
cell sorter. Different fractions have been identified and were further described in the egg hatch test regarding differences 
in their degree of resistance.  At the end of the selection procedure both strains are going to be treated with different 
doses of albendazole to identify differences in susceptibility between the strains. By determining the egg count reduction 
the degree of resistance being achieved by the selection process is going to be ascertained.Conventional and 
degenerate PCR were used to identify different P–glycoprotein genes in Ostertagia ostertagi. Molecular analysis of gene 
fragments using Single Stranded Conformational Polymorphism (SSCP) is being developed to search for genetic 
evidence of a possible P-glycoprotein involvement in benzimidazole resistance. Chromatograms of PGP PCR products 
from pooled DNA of both strains are being aligned and analysed for further indication of changes in allele frequencies. 
Beta-tubulin codon 167, 198 and 200 polymorphisms are being quantitatively analysed for both strains and after each 
selection step. Prospective studies will include RealTime quantitative PCR analysis of P-glycoprotein expression patterns 
and copy numbers. Both Ostertagia strains will be genetically characterised using Amplified Fragment Length 
Polymorphism (AFLP) analysis to determine the genetic variability of the strains. 
Key-words:  anthelmintic resistance, Ostertagia ostertagi, P-Glycoprotein, Benzimidazoles 
 
Código P-453 
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR CANINA NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA. 

CANINE AMERICAN CUTANEOUS LEISHMANIASIS IN THE MUNICIPALITY OF BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA 
CATARINA. 

AFONSO HEUSSER JR (AUTÔNOMO); VALDOMIRO BELLATO (CAV/UDESC); AMÉLIA APARECIDA SARTOR 
(CAV/UDESC); ANDERSON BARBOSA DE MOURA (CAV/UDESC); ANTONIO  PEREIRA DE SOUZA 
(CAV/UDESC); ELIZABETH GLÓRIA OLIVEIRA BARBOSA SANTOS (FIOCRUZ); VALMIR LAURENTINO SILVA 
(FIOCRUZ) 

Em 2004 no estado de Santa Catarina foram registrados quatro casos de leishmaniose tegumentar americana (LTA) em 
humanos. O aumento no número de casos de leishmaniose tegumentar no ano de 2005 foi em decorrência do surto 
ocorrido nos municípios de Itapema e Balneário Camboriú com 15 e 30 casos, respectivamente. O objetivo da 
realização deste trabalho foi o de determinar a presença de infecção por Leishmania sp., em caninos domésticos, 
residentes em foco endêmico no município de Balneário Camboriú, bem como relacionar cães positivos 
sorologicamente e/ou por intradermorreação, com animais que apresentavam lesões sugestivas e com os positivos no 
exame de pesquisa de parasitos. Foram cadastrados 275 animais, os quais foram examinados segundo seus aspectos 
clínicos, desenvolvimento de hipersensibilidade tardia ao antígeno Immunoleish® e respostas sorológicas à reação de 
imunofluorescência indireta (RIFI) e ao ensaio imunoenzimático (ELISA). Dos 275 animais, sete apresentaram lesões 
suspeitas, porém não foram encontradas leishmanias pelo método parasitológico direto (escarificação de lesão). O 
resultado da sorologia foi de 5,8% de positividade para a técnica de RIFI e 6,2% para a de ELISA enquanto que para a 
prova intradérmica canina foi de 1,8%. Somando os cães positivos pelos exames sorológicos e/ou pela prova 
intradérmica obteve-se um total de 24 positivos, prevalência de 8,7% para LTA. Estes resultados são sugestivos de que 
no Município, a instalação da LTA canina se encontra numa situação recente, indicando a necessidade de estudos 
adicionais para esclarecer o papel do cão no ciclo de transmissão do parasito em Balneário Camboriú. 
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“HELMINTOLOGIA – ESTRATÉGIAS / MÉTODOS DE CONTROLE” 
 
Código O-001  
OVICIDAL EFFECT OF NEMATOPHAGOUS FUNGI ON TAENIA TAENIAEFORMIS EGGS 

FABIO R. BRAGA (UNIV. FED. DE VIÇOSA (UFV); JACKSON V. ARAÚJO (UFV); ROGÉRIO O. CARVALHO (UFV); 
JULIANA M. ARAUJO (UFV); ANDRÉ R.  SILVA (UFV); ALEXANDRE O. TAVELA (UFV); ARTUR K.  CAMPOS 
(UNIVIÇOSA); CAMILA D.F ALVES (UFV); LUIZA N.  FRASSY (UFV); PAULO R. DOS SANTOS COSTA (UFV). 

This work evaluated the ovicidal effect in laboratory conditions of the nematophagous fungi Monacrosporium sinense 
(SF53), Monacrosporium thaumasium (NF34) and Pochonia chlamydosporia (VC1) on Taenia taeniaeformis eggs. T. 
taeniaeformis eggs were plated on 2% agar-water with the grown isolates and control without fungus and observed after 
seven and fourteen days. At the end of the experiment P. chlamydosporia showed ovicidal activity (p <0.01) on T. 
taeniaeformis eggs compared with the other two species, mainly with percentage results for internal egg colonization of 
32.2% and 54.0% at seven and fourteen days respectively. The other fungi only showed lytic effect without 
morphological damage to eggshell. The results demonstrated that P. chlamydosporia had in vitro effectiveness on 
Taenia taeniaeformis eggs unlike the other fungi.  
 
Código O-002 
SISTEMA DE PASTEJO, ROTENONA  E CONTROLE DE PARASITAS: EFEITO SOBRE O GANHO DE PESO E 
NÍVEIS DE PARASITISMO EM BOVINOS CRUZADOS 

JOÃO B.  CATTO, IVO   BIANCHIN, GELSON L.D. FEIJÓ E ARMINDO N.  KICHEL - (EMBRAPA GADO DE 
CORTE) ; JÂNIO M.  SANTURIO (UNIV. FED. DE STA. MARIA) 

Foram realizados dois experimentos para avaliar controle de endo/ectoparasitos de bovinos. No primeiro avaliou-se in 
vitro e, em animais experimentalmente infestados, o efeito da rotenona no carrapato Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus e, no segundo, avaliou-se o efeito de sistemas de pastejo e de tratamentos contra endo e ectoparasitos na 
carga parasitária e no desenvolvimento de animais naturalmente parasitados. No ensaio a campo foram utilizados 
bezerros desmamados Bos taurus x Bos indicus em sistema intensivo de terminação a pasto, durante três ciclos de um 
ano. Diferentes arranjos de controle de endo e de ectoparasitos utilizando anti-helmíntico, endectocida e acaricidas 
fitoterápico e sintético foram testados em pastejo contínuo e rotacionado. In vitro a rotenona mostrou ação acaricida nas 
larvas e nas teleóginas e nos animais estabulados nas larvas. No experimento a campo o número de ovos de 
nematódeos gastrintestinais (OPG) e as infestações pelos ectoparasitas foram leves a moderadas. Três tratamentos 
com endectocida no período seco diminuiu significativamente o OPG e o número de teleóginas e, aumentou 
significativamente o ganho médio de peso. Os animais tratados com uma aplicação de levamisol estavam nesse período 
com médias de OPG intermediárias e significativamente diferente dos grupos controle e tratado com endectocida. No 
período das águas os animais tratados com fipronil estavam menos parasitados por larvas de Dermatobia em relação 
aos animais controle e tratados com rotenona. Os tratamentos acaricidas não influenciaram significativamente as 
infestações por teleóginas mas diminuiram a infestação de mosca-dos-chifres. Diferentemente do esperado os animais 
sob pastejo rotacionado estavam no período seco com OPG significativamente maior que os em sistema continuo. Três 
tratamentos com endectocida no período seco e três tratamentos acaricida com fipronil na estação chuvosa diminuiu 
significativamente o OPG, o número de teleóginas e de larvas de berne, e aumentou significativamente em 23 kg o 
ganho de peso dos animais tratados. 
 
Código O-003 
EFEITO DO EXTRATO DE ACÁCIA (ACACIA MEARNSII) SOBRE HAEMONCHUS CONTORTUS EM OVINOS 
EXPERIMENTALMENTE INFECTADOS. 
EFFECT OF ACACIA EXTRACT (ACACIA MEARNSII) ON HAEMONCHUS CONTORTUS IN EXPERIMENTALLY 
INFECTED SHEEP 

ALESSANDRO P. MINHO (IAPAR - LONDRINA); MARIA PAULA C. EWALD (IAPAR); LAERTE F. FILIPPSEN 
(IAPAR); ALESSANDRO F.T. AMARANTE (UNESP- BOTUCATU); ADIBE L. ABDALLA (CENA- USP) 

O desenvolvimento de alternativas para o controle dos nematóides gastrintestinais de ovinos tornou-se uma demanda 
mundial. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial efeito anti-helmíntico do extrato de Acácia mearnsi (EA) sobre 
Haemonchus contortus em ovinos experimentalmente infectados. Dezoito ovinos livres de infecção parasitária foram 
divididos em três grupos de seis animais (GI, GII e GIII). Os grupos GI e GII foram experimentalmente infectados com 
6000 larvas infectantes de H. contortus. O GI foi mantido como controle infectado e o GIII como controle não infectado. 
Trinta dias pós-infecção (p.i.) os animais pertencentes ao GII foram suplementados com EA (1,6g / kg de peso vivo), 
adicionado da mesma quantidade de melaço de cana em pó, durante dez dias. A contagem de ovos por grama de fezes 
(OPG) foi determinada duas vezes por semana do dia 21 ao 30 p.i. e a cada dois dias durante e após o tratamento com 
EA (dias 30 a 45 p.i.), neste mesmo período foram realizadas cinco avaliações para determinar a viabilidade dos ovos 
eliminados (dias: 0, 4, 7, 10 e 14 após o início do tratamento). No dia 49 p.i. os animais foram abatidos. Foi detectada 
redução significativa no número médio de OPG dos animais GII, nos dias 7, 11 e 14 pós-tratamento (p.t.), P < 0,05. 
Redução na viabilidade dos ovos de helmintos do GII foi detectada nos dias 4, 7 e 14 p.t. (P < 0,05). Não foi detectada 
redução na carga parasitária dos animais (P > 0,05). A suplementação com EA não afetou o peso corporal e os 
parâmetros hematimétricos dos ovinos. O uso do EA pode auxiliar na redução da reinfecção dos animais por H. 
contortus, acarretando uma possível redução na utilização de anti-helmínticos químicos e na pressão de seleção que 
esses produtos exercem sobre as cepas de nematóides gastrintestinais.  Agradecimento     CNPq e IAPAR 
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CódigoO-004  
ATIVIDADE IN VITRO DE EXTRATOS VEGETAIS HIDROALCOÓLICOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE OVOS 
DE NEMATÓDEOS GASTRINTESTINAIS DE PEQUENOS RUMINANTES 

IN VITRO ACTIVITY OF HIDROETHANOLIC PLANT EXTRACTS ON GASTROINTESTINAL NEMATODES EGGS 
DEVELOPMENT OF SMALL RUMINANTS 

IZABELLA HASSUM (CPPSUL - EMBRAPA); MAGDA BENAVIDES (CPPSUL - EMBRAPA); GRACE GOSMANN 
(UFRGS); ANA GIRARDI-DEIRO (URCAMP) 

No Brasil, a verminose provavelmente constitui um dos maiores problemas na produção de pequenos ruminantes, 
principalmente após o aparecimento da resistência anti-helmíntica. Diante desses problemas, e considerando a 
presença de resíduos químicos nos alimentos e no meio ambiente, torna-se necessário o desenvolvimento de 
alternativas complementares aos métodos tradicionais de controle. Dentre as alternativas que poderão contribuir está a 
identificação de plantas bioativas com efeito anti-helmíntico. O presente trabalho avaliou a ação in vitro de extratos 
brutos hidroalcoólicos de folhas de Mentha piperita L. (hortelã), Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. (canafístula), 
Eugenia uniflora L. (pitangueira) e Myrcianthes pugens (O. Berg.) D. Legrand (guabiju) no desenvolvimento de ovos de 
nematódeos gastrintestinais de ovinos e caprinos. O diagnóstico quantitativo da infecção foi realizado através da 
contagem de ovos por grama de fezes (OPG). Foram realizadas coproculturas testando, para cada espécie hospedeira, 
duas propriedades rurais, quatro extratos, quatro concentrações (200, 100, 20 e 2mg/mL) e três repetições. 
Adicionalmente, foram preparadas seis coproculturas, sendo três controles negativos (água destilada) e três controles 
positivos (moxidectina – 100ppm). Foi determinado o número de larvas por grama de fezes (LDPG) total e por gênero. 
Os controles positivos não apresentaram desenvolvimento de ovos em larvas. Os resultados obtidos revelaram alta 
variabilidade entre os fatores testados. Houve uma tendência da concentração de 200mg/mL ser a mais eficiente. Nesta 
concentração, a redução de LDPG foi de 97 e 89% para os extratos de pitangueira e guabiju em Haemonchus sp. e de 
97 e 89% para Trichostrongylus sp. (dados não transformados). Estes resultados, embora preliminares, mostram um 
efeito dos extratos de pitangueira e guabiju (na maior concentração) na redução de LDPG de nematódeos 
gastrintestinais de ovinos e caprinos, em estudos in vitro. Futuros estudos serão necessários para isolar e identificar 
princípios ativos nestas plantas e testar seus potenciais em testes in vivo. 
Agradecimento VALLADARES,G.S.; PRODUTORES; AMAURI; BERNARDO 
 
 
Código O-005 
ATIVIDADE DA FOSFATASE ÁCIDA DURANTE A INFECÇÃO DO NEMATÓIDE PANAGRELLUS SP. PELO FUNGO 
PREDADOR DUDDINGTONIA FLAGRANS.  

ACID PHOSPHATASE ACTIVITY DURING THE INFECTION OF THE NEMATODE PANAGRELLUS SP. BY THE 
PREDACIOUS FUNGUS DUDDINGTONIA FLAGRANS.  

DANIELA GUEDES DA CRUZ (LBCT, CBB, UENF, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RIO DE JANEIRO. ); CARLOS 
PERES SILVA (DEPT. BIOQUÍMICA, CCB, UFSC, FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA.); CÍNTIA NEVES 
BARRETO CARNEIRO  (LM, CEFET DE CAMPOS, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RIO DE JANEIRO.); CLAUDIO 
ANDRÉS RETAMAL (LBCT, CBB, UENF, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RIO DE JANEIRO. ); RENATO 
AUGUSTO DAMATTA (LBCT, CBB, UENF, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RIO DE JANEIRO. ); CLÓVIS DE 
PAULA SANTOS (LBCT, CBB UENF, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RIO DE JANEIRO. CPS@UENF.BR) 

The use of Duddingtonia flagrans, a nematode-trapping fungus, has been investigated during the last 15 years as a 
biological control method against free living larvae of gastrointestinal nematodes of livestock animals. This fungus 
captures and infects the nematode by cuticle penetration, immobilization and finally digestion of the internal contents.  
This sequence of events has been suggested to occur by a combination of physical and enzymatical activities. This 
report determines the acid phosphatase activity by using fluorogenic substract (4-methylumbelliferyl phosphate) during 
the infection process of D. flagrans to Panagrellus sp. The growing medium (water agar) alone or containing fungus was 
cut in circular plugs with a 1.6 cm diameter. These plugs were incubated separately with: a) fluorogenic substract  
only (control), b) 300 nematodes alone (control), or c) nematodes and fluorogenic substract and visualized under a U.V. 
light and photographed during different periods of time in minutes (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 
120, 150, 180). The images were densitometricaly analyzed by the Gel Perfect computer program. Maximum acid 
phosphatase activity of the fungus, nematode, and of the fungus-nematode interaction occur with 70 minutes, and the 
activity of this enzyme during fungus-nematode interaction process was 20% more when compared to the activity of  D. 
flagrans and Panagrellus sp individually suggesting a synergistic response. The present study demonstrated that acid 
phosphatase activity may be important during the interaction of the fungus with the nematode.  
Agradecimento CNPq, FAPERJ 
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Código O-006  
ACCIÓN DE METABOLITOS SECUNDARIOS DE PLANTAS CONTRA NEMATODES GASTROINTESTINALES EN 
CABRAS INFECTADAS ARTIFICIALMENTE 
 

ACTION OF PLANT SECONDARY METABOLITES AGAINST GASTROINTESTINAL NEMATODE PARASITES IN 
ARTIFICIALLY INFECTED GOATS 

FABIANA MORENO (INTA, CERRO AZUL, MISIONES, ARGENTINA); IAIN GORDON (CSIRO, ARMIDALE, 
AUSTRALIA); CARLOS SAUMELL (FAC. CS. VET. UNCPBA, TANDIL, ARG.); CÉSAR FIEL (FAC. CS. VET. 
UNCPBA, TANDIL, ARG.); MALCON KNOX (CSIRO, ARMIDALE, AUSTRALIA); PHILIPS SUMMER (SCHOOL VET. 
BIOMEDICAL SCI.,  JAMES COOK UNIVERSITY, AUSTRALIA); LEE SKERRAT (SCHOOL VET. BIOMEDICAL 
SCI., JAMES COOK UNIVERSITY, AUST; MARCELO BENVENUTTI (INTA, CERRO AZUL, MISIONES, ARG.) 

The purpose of this study was to test the anthelmintic effect of 5 plant species, rich in  secondary metabolites (PSM), on 
Haemonchus contortus and Trichostrongylus colubriformis in goats. Thirty young, nematode-free goats (39 ± SE kg live 
weight) were infected with 2500 H. contortus together with 5000 T. colubriformis infective larvae thrice weekly for a week 
(Day 1–7 of the experiment) and kept in individual pens. On day 27 of the experiment, the goats were randomly allocated 
into 6 groups of 5 animals per group. From day 28 to day 35 fresh leaves from Acacia salicina (As), Acacia nilótica (An), 
Eucalyptus corymbia (Ec), Casuarina cunninghamiana (Cc) and Eucalyptus drepanophylla (Ed) were included in the diet. 
Groups 2, 3, 4, 5 and 6 were fed with plant species and group 1 served as untreated control (see Table). 
Group Intake (% live weight) Intake (% live weight)  
 Basal food Plant species  Total polyphenolics  Tannins 
1- Control      3.3      0.0       3.3      0.043       0.000 
2- Ec      2.1      1.0       3.1      0.203       0.097 
3- An      1.9      1.0       3.0      0.348       0.261 
4- Ed      1.9      1.4       3.4      0.298       0.232 
5- As      2.0      1.0       3.0      0.185       0.035 
6- Cc      2.0      1.3       3.3      0.124       0.076 
Following the plant material administration, goats were monitored until day 40 and slaughtered on day 41 of the 
experiment. The total faecal worm egg output (TFWEO), total production of larvae (TPL) recovered from faecal cultures, 
the worm burdens and per capita fecundity of female worms were measured. The effect of plant species administration 
on parasite infection variables was analysed by analysis of variance (ANOVA) including repeated measures ANOVA 
where required. After day 31 some of the goats feeding on the plant material had a significantly lower TFWEO compared 
to the control (p<0.05). A similar response was found on TPL in both H. contortus and T. colubriformis indicating that the 
TFWEO was affected in both parasite species. Although the total worm burdens were not affected by the plant material 
(p>0.05), the per capita fecundity was significantly reduced by Ec, An, and As (p<0.05). No signs of toxicity were found in 
the liver or kidneys. We conclude that despite the potential negative anti-nutritional effect of PSM in the long term, the 
herbivores can benefit from the short term ingestion of PSM ameliorating the negative impact of GIN infection by 
reducing the total faecal egg output and thus decreasing the possibility of re-infection. 

 
 
“HELMINTOLOGIA -  ANIMAIS SILVESTRES” 
 
Código O-007  
OCORRÊNCIA DE COCHLEOTREMA COCHLEOTREMA (DIGENEA:OPISTHOTREMATIDAE) EM PEIXE-BOI 
MARINHO (TRICHECHUS MANATUS) NO BRASIL 
 

OCCURRENCE OF COCHLEOTREMA COCHLEOTREMA (DIGENEA: OPISTHOTREMATIDAE) IN ANTILLEAN 
MANATEE (TRICHECHUS MANATUS) IN BRAZIL 

VITOR LUZ CARVALHO (UECE); ANA CAROLINA OLIVEIRA DE MEIRELLES (AQUASIS); MONICA REGINA 
ALVES MOTTA (AUTÔNOMA); MARIA VERÔNICA MORAES CAMPELLO (UECE); CLÁUDIA MARIA LEAL 
BEVILÁQUA (UECE) 

O peixe-boi marinho (Trichechus manatus) é o mamífero aquático mais ameaçado de extinção no Brasil, onde a 
principal fonte de informações sobre sua biologia, fisiologia e doenças procede de indivíduos de cativeiro, do encalhe de 
filhotes e de carcaças encontradas em praias. Pesquisas vêm sendo realizadas visando a conservação da espécie, 
incluindo a detecção de agentes parasitários. O objetivo desse trabalho foi relatar a ocorrência de Cochleotrema 
cochleotrema em peixe-boi marinho no Brasil. De 13 peixes-bois necropsiados no estado do Ceará, foram encontrados 
parasitos nas narinas, traquéia e brônquios de três animais. Os espécimes coletados foram fixados e conservados em 
AFA. Trinta exemplares foram corados com hematoxilina e clarificados em fenol para montagem de lâminas temporárias 
e posterior identificação em microscópio óptico. A medição das estruturas internas foi realizada utilizando o software 
Image J® e os valores médios apresentados em milímetros. Os parasitos apresentaram corpo oval, com 7.55 de 
comprimento total por 4.58 de largura, côncavo ventralmente e convexo dorsalmente; ventosa oral ventral, medindo 
0.96; esôfago medindo 0.31; cecos intestinais dorsais a todos os órgãos; testículos arredondados, medindo 0.81 e 
ovário irregular e lobado, medindo 0.48. As características morfológicas observadas levaram à identificação da espécie 
C. cochleotrema, trematóide que se localiza nas narinas, traquéia e brônquios de peixes-bois. Em infecções severas 
está associada com a ocorrência de rinite e pneumonia. No presente estudo não foram observados sinais patológicos 
relacionados com a presença dos parasitos. Apesar do reduzido número de animais avaliados, a observação de animais 
parasitados no estado do Ceará e a ausência de registro de helmintos em peixes-bois marinhos em outros locais do 
Brasil, pode sugerir a existência de uma população isolada, uma maior abundância de hospedeiros intermediários ou 
diferenças nos hábitos alimentares dos animais, sendo necessários estudos mais amplos para sua possível utilização 
como marcador biológico. Agradecimento AQUASIS, REMANE, CAPES 
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Código O-008 
OCORRÊNCIA DE PHILOPHTALMUS LACHRYMOSUS (DIGENEA:PHILOPHTHALMIDAE) EM CAPIVARAS  
 

HILOPHTALMUS LACHRYMOSUS (DIGENEA:PHILOPHTHALMIDAE) OCCURRENCE  IN CAPYBARAS 

WANDERLEI DE MORAES (REFÚGIO BIOLÓGICO BELA VISTA-ITAIPU BINACIONAL); LEONILDA C. DOS 
SANTOS (LAB. AMBIENTAL–ITAIPU BINACIONAL); ZALMIR S. CUBAS (REFÚGIO BIOLÓGICO BELA VISTA– 
ITAIPU BINACIONAL); SANDRA M. R. CUROTTO (CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS 
- UFPR); IVAN R. DE BARROS FILHO (DEP. DE CLÍNICA VETERINÁRIA -UFPR); ALEXANDER W. BIONDO (DEP. 
DE CLÍNICA VETERINÁRIA – UFPR) 

Philophthalmus lachrymosus is a trematode parasite which requires two animal hosts for its life cycle. The adult parasite, 
found in conjunctive mucosa of definitive hosts, produce eggs with miracidia which infects snakes (intermediate hosts) 
and develops to cercariae, which develops to metacercariae, encysts and lives freely. The cycle is completed when the 
parasite infest the definitive host by direct contact of ocular mucosa or by ingestion. The trematode definitive hosts 
normally include wild birds, however it is occasionally found in mammals and reportedly as accidental in humans. Our 
research group have first reported P. lachrymosus in two free-ranging capybaras (Hydrochaeris hydrochaeris), 
considered at that time as atypical parasitism. However, no study on parasitism frequency has been conducted to date in 
either captive or free-living capybaras. Accordingly, in the present study we conducted a survey of P. lachrymosus in 
capybara population of the Bela Vista Sanctuary, Zoological park of Itaipu Binacional, Southern Brazil. A total of eleven 
capybaras, ten from the Zoo and one wild were evaluated following physical restraint and chemical anesthesia. Bilateral 
conjunctiva mucosas were evaluated, parasites taken with tweezers and placed into 0.9% physiological saline, with 
parasite identification conducted under magnifying glass. Trematodes were found in one captive born (1/10) and in the 
wild capybara (1/1), with no evident clinical signs. Since capybaras and birds share the same environment, rodents may 
be highly exposed to infestation. Considering the favorable transmission conditions in the region such as aquatic sports 
and rafting competitions, philophthalmosis may also be transmitted from birds or capybaras to human beings through 
water contact. In conclusion, P. lachrymosus is  a consistent asymptomatic finding in both free-living and captive born 
capybaras. Further studies should be conducted in order to establish the prevalence and epidemiology of 
philophthalmosis in capybara population and its potential zoonotic implications. 
 
Código O-009   
Austrodiplostomum compactum szidat & NANI (DIGENEA, DIPLOSTOMIDAE) EM HOSPEDEIRO DEFINITIVO NO 
ALTO RIO SÃO FRANCISCO, MINAS GERAIS, BRASIL 
 

AUSTRODIPLOSTOMUM COMPACTUM SZIDAT & NANI (DIGENEA, DIPLOSTOMIDAE) IN A DEFINITIVE HOST IN 
THE UPPER SÃO FRANCISCO RIVER, MINAS GERAIS, BRAZIL 

CASSANDRA M. MONTEIRO1, MÁRCIA C. ALBUQUERQUE1, AMANDA N. SANTOS1, MICHELLE D. SANTOS1, 
MARILIA DE C. BRASIL-SATO2*

 

A fauna parasitária de aves piscívoras na região do Alto Rio São Francisco é parcamente conhecida. 
Austrodiplostomum compactum Szidat & Nani, 1954, assim como outros digenéticos, utilizam peixes como segundo 
hospedeiros intermediários. Metacercárias de A. compactum foram registradas em diversas espécies de peixes na 
região do Alto Rio São Francisco, porém, seu hospedeiro definitivo na região não era conhecido. Foram necropsiados 
quatro biguás, Phalacrocorax brasilianus Gmelin, 1789, e em três deles foram encontrados espécimes adultos de A. 
compactum. Este estudo contribui com a 1 Curso de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro; 2Departamento de Biologia Animal, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, BR 465, 
Km. 7, Seropédica, RJ, Brasil, 23851-970, Caixa Postal 74.539, mcbsato@ufrrj.br. Tel. Fax: (21) 2682 1763. * autora 
para correspondência. 2 elucidação dos ciclos biológicos dos helmintos na região de Três Marias, Minas Gerais, Brasil. 
Palavras-Chave: Austrodiplostomum compactum, biguá, Phalacrocorax brasilianus,Três Marias, Brasil. 
 
Código O-010 
OCORRÊNCIA DE PROSTHENORCHIS ELEGANS (DIESING, 1861) EM CALLITHRIX GEOFFROYI NA MATA 
ATLÂNTICA NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS, ESPÍRITO SANTO 
 

OCCURRENCE OF THE PROSTHENORCHIS ELEGANS (DIESING, 1861) IN CALLITHRIX GEOFFROYI IN THE 
MATA ATLÂNTICA LOCKED IN DOMINGOS MARTINS MUNICIPALITY, ESPÍRITO SANTO STATE 

HUGO  G. V. C. MANHÃES (FACASTELO); ANDERSON S. DIAS (FACASTELO); ALEXANDER  M. TANURE 
(FACASTELO); ANA  C. G. KROHLING (FACASTELO); JOSIENE B. SILVA (FACASTELO); RAONI R. MOREIRA 
(FACASTELO); CRISTIANE  F. P. STRADIOTTI (FACASTELO); LUÍS FERNANDES (FACASTELO) 

Os helmintos do filo acantocéfalo são bastante difundidos parasitando o trato gastrintestinal dos animais silvestres, 
sabe-se que são responsáveis por causar dores abdominais, diarréias, com lesões de enterites ulcerativas graves e 
perfurações no trato intestinal. Devido à intensificação de manejo de animais silvestres em cativeiros, dada a sua 
importância, torna-se importante conhecer os patógenos que podem causar afecções nesses animais. Esse trabalho 
objetivou relatar os parasitos encontrados em um primata (sagüi da cara branca, Callithrix geoffroyi) morto 
(eletrocutado) e necropsiado em outubro de 2007. De importante, pode se dizer que esses helmintos estavam 
parasitando o intestino delgado desse pequeno primata. As características morfológicas desses helmintos foram 
avaliadas. Esses helmintos foram identificados como pertencentes à família Oligacanthohrrynchidae por apresentarem-
se de porte grande e com curvatura ventral e probóscide globular. Como pertencentes ao gênero Prosthenorchis, 
espécie P. elegans, por apresentar-se segmentado transversalmente de forma, morfometricamente, com a região 
posterior com diâmetro maior que a anterior e com comprimento médio de 2,3 cm para os machos e de 2,9 cm para s 
fêmeas, as espessuras variaram entre 3,2mm para os machos e 4,3 mm para as fêmeas na região posterior (mais 
espessa). É importante frisar que os acantocéfalos não possuem especificidade parasitária e que dessa forma esses 
agentes podem ser zoonóticos. 
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“HELMINTOLOGIA – PEIXES” 
 
Código O-011 
EFICÁCIA DA ANÁLISE SENSORIAL NA QUALIDADE DO PESCADO RELACIONADO A ASPECTOS 
PARASITOLÓGICOS. 

EFFICACY OF SENSORY EVALUATION IN FISH QUALITY CONCERNING PARASITOLOGICAL ASPECTS. 

AGAR COSTA ALEXANDRINO DE PÉREZ (INSTITUTO DE PESCA DE SANTOS - URLTP - IP - APTA - SAA - SP); 
ROBERTO DA GRAÇA LOPES (INSTITUTO DE PESCA DE SANTOS - URLTP - IP - APTA - SAA - SP); 
CRISTIANE RODRIGUES PINHEIRO NEIVA (INSTITUTO DE PESCA DE SANTOS - URLTP - IP - APTA - SAA - 
SP); ERIKA FABIANE FURLAN (INSTITUTO DE PESCA DE SANTOS - URLTP - IP - APTA - SAA - SP); MARILDES 
JOSEFINA LEMOS NETO (INSTITUTO DE PESCA DE SANTOS - URLTP - IP - APTA - SAA - SP); RUBIA YURI 
TOMITA (INSTITUTO DE PESCA DE SANTOS - URLTP - IP - APTA - SAA - SP); THAIS MORON MACHADO 
(INSTITUTO DE PESCA DE SANTOS - URLTP - IP - APTA - SAA - SP); MARIA PAULA MARTINEZ OKUMURA 
(UNIP/UNIBAN - SP); MARIANNA VAZ RODRIGUES (MESTRANDA DO INSTITUTO BIOLÓGICO - APTA - SAA - 
SP) 
Endereço para correspondência: agarperez@gmail.com 
Projeto financiado pela FAPESP. 

O pescado faz parte desde muito tempo da dieta alimentar em muitas regiões do mundo, e representa para alguns 
países a principal fonte de proteínas de origem animal. No entanto, o pescado deve ser inócuo para o consumo 
humano, sendo que o serviço de inspeção utiliza como ferramenta para comprovar a inocuidade do pescado a análise 
sensorial, portanto, este trabalho tem o objetivo de verificar a eficácia da análise sensorial na qualidade do pescado 
relacionado à infecção parasitária. Amostras de pescado foram obtidas pelos Serviços de Inspeção Federal, Estadual e 
Municipal, em oito municípios da Baixada Santista (Bertioga, Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, 
Itanhaém e Peruíbe), oriundas de toda a cadeia produtiva. As análises sensorial e parasitológica foram realizadas na 
Unidade Laboratorial de Referência em Tecnologia do Pescado, do Instituto de Pesca de Santos, SP. Das 257 amostras 
analisadas através da análise sensorial, 0,4% apresentaram conceito “rejeitado”, 69,6% “bom” e 23,3% “excelente”, 
enquanto que pela análise parasitológica 24,9% das amostras mostraram-se parasitadas por anisaquídeos, cestódeos e 
trematódeos digenéticos. Com base nesses resultados, este trabalho permitiu concluir que a análise sensorial pode ser 
ineficiente, demonstrando a necessidade de incluir outras análises para garantir um alimento seguro para o consumo. 
 
 
Código O-012  
INFLUÊNCIA DO PARASITISMO POR MONOGEAS NO DESENVOLVIMENTO DE TILÁPIAS-DO-NILO 
(OREOCHROMIS NILOTICUS) LINNAEUS, 1757 CRIADAS EM SISTEMAS DE TANQUES-REDE NA REPRESA DE 
CAPIVARA, PR. 
 

THE INFLUENCE OF BRANCHIAL PARASITISM BY MONOGENOIDEO TREMATODES ON THE DEVELOPMENT 
OF NILE TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS) LINNAEUS, 1757 BRED IN NET-POND SYSTEMS IN CAPIVARA 
DAM, PR. 

RODRIGO ZANOLO (SHERIN PLOUGH); JÚLIO LEONHARDT (UEL); ANGELA SOUZA (UEL); MILTON 
YAMAMURA (UEL) 

Neste trabalho foi avaliada a influência do parasitismo branquial por monogenóideos no desenvolvimento de tilápias-do-
Nilo criadas em quatro tanques-rede com volume de quatro m3 cada, durante aproximadamente cinco meses. Os peixes 
juvenis apresentando peso médio inicial de 37,65 gramas provenientes de outras pisciculturas foram estocados na 
densidade de 250 animais/m3 e monitorados mensalmente até sua comercialização com peso médio final de 485,4 
gramas. A prevalência destes ectoparasitas apresentou-se alta, entre 90 e 100% em todos os meses. Os maiores 
valores de intensidade média de infestação (IMI) e abundância média de infestação (AM) ocorreram durante os dois 
primeiros meses de cativeiro, apresentando um novo aumento no último mês de criação. Os únicos parasitas da classe 
Monogenoidea presentes nas brânquias dos animais examinados foram da família Dactylogyridae. Os valores de 
oxigênio dissolvido, temperatura, pH, nitrito e amônia estiveram dentro da normalidade. Nestas condições não houve 
diferenças significativas entre o fator de condição relativo (Kn) médio entre os animais parasitados e não parasitados e 
também nos diferentes níveis de infestação, mostrando assim, que, dentro destas condições de criação, a relação 
parasito-hospedeiro-ambiente apresentou-se em equilíbrio sem causar grandes prejuízos aos animais. 
Palavras-Chave: Tilápia-do-Nilo, Oreochromis niloticus, tanques-rede, ectoparasitas, Monogenoidea. 
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Código O-013 
AVALIAÇÃO PARASITOLÓGICA DE TILÁPIAS DO RESERVATÓRIO DE NOVA AVANHANDAVA, BURITAMA-SP, 
BRASIL. 
PARASITOLOGICAL EVALUATION OF NILE TILAPIA IN NOVA AVANHANDAVA RESERVOIR, BURITAMA-SP, 
BRAZIL 

EDUARDO MAKOTO ONAKA (INSTITUTO DE PESCA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO); FERNANDO STOPATO 
FONSECA (INSTITUTO DE PESCA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO); FABIANA GARCIA (APTA REGIONAL - PÓLO 
NOROESTE PAULISTA); SÉRGIO HENRIQUE CANELLO SCHALCH (APTA REGIONAL - PÓLO NOROESTE 
PAULISTA) 

O acompanhamento sanitário dos peixes durante o processo de criação é uma importante tarefa a ser feita durante o 
ciclo de engorda. Peixes criados em tanques-rede estão mais sujeitos a variações ambientais não manipuláveis e 
podem sofrer infestações advindas de peixes externos à criação. Este trabalho avaliou o estado parasitológico de 
tilápias criadas em tanques-rede e de vida livre no mesmo ambiente. 155 tilápias-do-Nilo Oreochromis niloticus foram 
necropsiadas no período de janeiro de 2006 a fevereiro de 2007, em amostragens mensais. Destas, 155 eram oriundas 
dos tanques-rede e 48 eram de vida livre (provenientes de escape da piscicultura), que foram capturadas com linha e 
anzol nos arredores dos tanques-rede. Das tilápias vindas do sistema de criação, 40,6% estavam parasitadas por pelo 
menos uma classe de parasito, ao passo que 52,1% das tilápias de vida livre apresentavam-se parasitadas. Os 
parasitos encontrados foram helmintos monogenoídeos. (Trematoda:Monogenea) e Trichodina sp (Protozoa:Ciliophora) 
nas brânquias e superfície do corpo; Ichthyophthyrius multifillis (Protozoa:Ciliophora) e Lamproglena sp. 
(Crustacea:Copepoda) nas brânquias; Dolops carvalhoi (Crustacea:Branchiura) na superfície do corpo e metacercárias 
de Diplostomum sp. (Trematoda:Digenea) nos olhos. As prevalências dos parasitos monogenoideos foram de 69,8% e 
56,0%, de Trichodina sp.38,1 e 24,0%, de Dolops carvalhoi 1,6 e 16,0% e metacercárias de Diplostomum sp. 4,8 e 
32,0%, respectivamente para peixes de tanques-rede e de vida livre. Ichthyophthyrius multifillis ocorreu somente em 
peixes dos tanques-rede, com prevalência de 3,2%, ao passo que fêmeas adultas de Lamproglena sp. ocorreram 
somente em peixes de vida livre, com prevalência de 4,0%. Provavelmente as tilápias de vida livre apresentaram maior 
infecção por parasitos heteroxenos devido ao ciclo característico destes parasitos, que inclui organismos bentônicos, 
não acessíveis aos peixes dos tanques-rede. 
Este é o primeiro relato de ocorrência de Lamproglena sp. em tilápias de vida livre na bacia do Baixo Tietê, no 
reservatório de Nova Avanhandava. 
 
 
Código O-014 
OCORRÊNCIA DO NEMATÓIDE PROCAMALLANUS (SPIROCAMALLANUS) SP. EM SCHIZODON KNERII 
(STEINDACHNER, 1875) (ACTINOPTERYGII: ANOSTOMIDAE) DO RESERVATÓRIO DE TRÊS MARIAS, MINAS 
GERAIS, BRASIL 
 

OCCURRENCE OF THE NEMATODE PROCAMALLANUS (SPIROCAMALLANUS) SP. IN SCHIZODON KNERII 
(STEINDACHNER, 1875) (PISCES: ANOSTOMIDAE) FROM THE TRÊS MARIAS RESERVOIR, MINAS GERAIS, 
BRAZIL 

AMANDA N MARTINS (UFRRJ); EVELLYN LAMBERT (UFRRJ); MARILIA C BRASIL-SATO (UFRRJ) 

Schizodon knerii conhecido por piau-branco, é abundante no Reservatório de Três Marias com importância na 
manutenção da cadeia alimentar e na pesca profissional na região de Três Marias, Minas Gerais. Aspectos ecológico-
parasitários das relações peixe-parasito-ambiente merecem atenção devido à crescente necessidade de cultivo de 
peixes. Para iniciar o estudo desses aspectos foram coletados vinte e cinco espécimes (11 machos e 14 fêmeas) de S. 
knerii no Reservatório de Três Marias, Minas Gerais, na região influenciada pelo Rio Borrachudo (18°12'59''S e 
45°17'34''W), por pescadores da Estação de Hidrobiologia e Piscicultura dos Vales do São Francisco e Parnaíba 
(EPT/CODEVASF) em julho de 2007 e em janeiro de 2008. Os peixes apresentaram 619,2±4,4cm de comprimento total 
e 5837,5±119,1g de peso corporal. Os nematóides encontrados (n = 66) foram processados segundo metodologia 
parasitológica, foram identificados como Procamallanus (Spirocamallanus) sp. (Camallanidae) e seus índices ecológico-
parasitários a prevalência (P), a intensidade média (IM) e a abundância média (AM) foram quantificados. Dos 25 piaus-
brancos examinados, 14 apresentaram os intestinos ou cecos intestinais parasitados por esses nematóides cujos 
índices foram P = 56%, IM = 4,7 ± 4,4 e AM = 2,6 ± 4,1. A prevalência e a abundância parasitárias não foram afetadas 
pelo comprimento total dos hospedeiros (r= -0,951, p= 0,20; rs=-0,130, p=0,53, respectivamente). A ampliação desse 
estudo possivelmente auxiliará na identificação de fatores que contribuem para tal ocorrência parasitária em S. knerii e a 
comparação dos índices de Procamallanus sp., entre os períodos chuvoso e de estiagem característicos na região do 
Alto São Francisco, constituirão investigações importantes para avaliação parasitológica dos peixes no Reservatório de 
Três Marias e para o plano de manejo desses anostomídeos sob cultivo em piscicultura naquela região para fins de 
pesquisa. 
Agradecimento Convênio CEMIG-GT/CODEVASF e Acordo UFRRJ/IBAMA-MG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



405 

 

Código O-015 
LEVANTAMENTO DOS METAZOÁRIOS PARASITAS DE RHAMDIA QUELEN NO RESERVATÓRIO DO JAGUARI, 
SP. 
 

SURVEY OF THE METAZOAN PARASITES OF RHAMDIA QUELEN FROM JAGUARI RESERVOIR, SP.  

RUBENS RISCALA MADI (UNICAMP); MARIA ISABEL MÜLLER (UNICAMP); MARLENE TIDUKO UETA 
(UNICAMP); LUIZA ISHIKAWA FERREIRA (PUCCAMP) 

Com o crescimento da piscicultura no Brasil, é fundamental conhecer os parasitas que afetam as espécies de peixes 
potencialmente cultiváveis. A presença de parasitas em peixes em condições naturais podem não apresentar alterações 
patogênicas significativas, porém em condições de cultivo, as infestações parasitárias podem interferir na saúde do 
peixe hospedeiro. Neste trabalho foram levantados os metazoários parasitas de Rhamdia quelen em um reservatório de 
captação de água para abastecimento da cidade de São Paulo. As coletas foram realizadas mensalmente entre agosto 
de 2005 e março de 2007, sendo examinados 43 exemplares (peso médio= 353,09g ± 169,97 e comprimento total 
médio=  31,36cm ± 7,07). Foram calculadas a Prevalência (P), a Intensidade de Infecção (I) e a Abundância (A) dos 
parasitas encontrados: Urocleidoides sp. (Monogenea) nas brânquias (P= 65,0%, I= 7,5 e A= 4,88); Larvas de 
Proteocephalidae na cavidade geral (Cestoda) (P= 2,3%, I= 1,0 e A= 0,02); Larvas de Valipora sp. na vesícula biliar 
(Cestoda) (P= 2,3%, I= 5,0 e A= 0,12); Proteocephalus rhamdiae  no intestino (Cestoda) (P= 11,6%, I= 3,4 e A= 0,40); 
Larva de Contracaecum tipo 1 (Nematoda) na cavidade geral (P= 6,9%, I= 37,7 e A= 2,63); Larva de Contracaecum tipo 
2 (Nematoda) na cavidade geral (P= 79,1%, I= 23,7 e A= 18,8); Goezia sp. (Nematoda) no estômago (P= 2,3%, I= 1,0 e 
A= 0,02); Freitascapillaria (Nematoda) no intestino (P= 2,3%, I= 1,0 e A= 0,02); Ergasilus sp. (Copepoda) nas brânquias 
(P= 9,3%, I= 2,0 e A= 0,19).  
Agradecimento João Batista A. de Oliveira, Maurício S. R. Silva 
 
 
Código O-016 
HELMINTOS ENDOPARASITOS DE Pimelodus maculatus Lacépède, 1803 (SILURIFORMES, PIMELODIDAE) DE 
DUAS LOCALIDADES (LAGOA E CALHA DO RIO) DO RIO GUANDU, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL 
 

THE ENDOPARASITIC HELMINTHES OF PIMELODUS MACULATUS LACÉPÈDE, 1803 (SILURIFORMES, 
PIMELODIDAE) FROM THE TWO LOCALITIES (LAGOON AND GUTTER OF THE RIVER) OF THE GUANDU RIVER, 
RIO DE JANEIRO STATE, BRAZIL  

MARCIA C. ALBUQUERQUE1*; MICHELLE D. DOS SANTOS1**; CASSANDRA M. MONTEIRO1*; AMANDA N. 
MARTINS1; NICOLE B. EDERLI1*; MARILIA DE C. BRASIL-SAT02 

ABSTRACT:  Between November 2003 and March 2004, fourty specimens of Pimelodus maculatus Lacépède, 1803 
from Guandu River and thirty-nine from Guandu Lagoon (Nova Iguaçu, RJ) were collected, for the analysis of 
endoparasitic fauna. A total of 236 specimens of Cucullanus pinnai Travassos, Artigas & Pereira, 1928 (Nematoda, 
Cucullanidae) were collected, being 163 adult pecimens in the gut, three in the stomach and 70 larvae in the celomatic 
cavity and seven pecimens of adults Nomimoscolex sp. (Eucestoda, Proteocephalidea) in the gut were found. 
Cucullanus pinnai presented prevalence (P) 77,50%, mean intensity (MI) 3,40 and mean abundance (MA) 2,60 on River 
and P: 66,67%, MI: 5,04, MA: 3,36 on Lagoon. Nomimoscolex sp. presented on River P: 2,50%, MI:2,00, MA: 0,05, and 
P: 10,26%, MI: 1,25, MA: 0,13 on Lagoon. There was not significant positive interspecific association on the lagoon. In 
this research, the endoparasitic richness of P. maculatus was scarcest than similar studies in Guandu River and others 
rivers of different basins. The results about C. pinnai could be suggesting that the cycle of C. pinnai evolve only a host, 
occurring a histotrophic fase, in this case, in P. maculatus. Periodic analysis of the endoparasites indices in P. maculates 
through the years may be used to describe the hydric quality of the Guandu River. 
Key words: Pimelodus maculatus, Cucullanus pinnai, Nomimoscolex sp., Guandu river, Guandu lagoon. 
RESUMO: Entre novembro de 2003 e março de 2004, foram coletados 40 espécimes de Pimelodus maculatus 
Lacépède, 1803 provenientes do Rio Guandu e 39 da Lagoa Guandu (localizados no município de Nova Iguaçu, RJ), 
para análise de sua endoparasitofauna. 
Foram encontrados 236 Cucullanus pinnai Travassos, Artigas & Pereira, 1928 (Nematoda, Cucullanidae), sendo 163 
espécimes adultos no intestino, três no estômago e 70 larvas na cavidade celomática e sete espécimes de 
Nomimoscolex sp. (Eucestoda, Proteocephalidea) adultos no intestino. Cucullanus pinnai apresentou no Rio prevalência 
(P) 77,50%, intensidade média (IM) 3,40 e abundância média (AM) 2,60 e na Lagoa P: 66,67%, IM: 5,04, AM: 3,36. 
Nomimoscolex sp. apresentou os seguintes valores no Rio, P: 2,50%, IM: 2,00, AM: 0,05, e na Lagoa, P: 10,26%, IM: 
1,25, AM: 0,13. Na Lagoa houve associação interespecífica positiva sem covariação significativa. A riqueza 
endoparasitária de P. maculatus nessa pesquisa foi escassa quando comparada àquelas registradas em rios de outras 
bacias. Para C. pinnai sugere-se que em seu ciclo ocorra uma fase histotrófica, 1Curso de Pós-Graduação em Ciências 
Veterinárias, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); Bolsistas *CAPES e **CNPq.  2Departamento de 
Biologia Animal, UFRRJ, BR 465, Km 7, Seropédica, RJ, CEP: 23.890-000, Caixa Postal 74.539. Tel/Fax: 2682-1763. E-
mail: mcbsato@ufrrj.br 
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“HELMINTOLOGIA – AVES” 
 
Código O-017 
OCORRÊNCIA DE FASCIOLA HEPATICA EM MELEAGRIS GALLOPAVO EM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, 
ESPÍRITO SANTO  OCCURRENCE OF FASCIOLA HEPATICA IN MELEAGRIS GALLOPAVO IN THE CACHOEIRO 
DO ITAPEMIRIM MUNICIPAL DISTRICT, ESPÍRITO SANTO STATE  
 

OCCURENCE OF FASCIOLA HEPATICA IN MELEAGRIS GALLOPAVO IN CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CITY, 
ESPÍRITO SANTO STATE 

ALEXANDER M. TANURE (FACASTELO); ANDERSON  S. DIAS  (FACASTELO ); DANIELA M. MAGGIONI 
(FACASTELO ); LAIS  C. RIBEIRO  (FACASTELO ); HUGO  G.V.C MANHÃES (FACASTELO ); LUIS   FERNANDES 
(FACASTELO) 

A fasciolose é uma verminose de distribuição cosmopolita causada pelo trematóide Fasciola hepatica que acomete 
principalmente ruminantes. Os animais silvestres também são suscetíveis podendo, inclusive, atuar como reservatórios 
e disseminadores desse agente que pode parasitar todos os mamíferos terrestres. Os hospedeiros intermediários desse 
parasito são os caramujos aquáticos do gênero Lymnaea e a forma infectante desse agente para o hospedeiro definitivo 
é a forma de metacercária, presente, geralmente, em vegetações. Esse agente é diagnosticado, na maioria das vezes, 
quando do abate de animais e tem sido considerado como grande gerador de perda para os produtores dessa região. O 
objetivo desse trabalho foi avaliar o parasitismo desse agente em perus (Meleagris gallopavo) na região de Cachoeiro 
de Itapemirim. Nesse trabalho, um peru proveniente de uma propriedade rural dessa região foi abatido de forma 
artesanal e foi observada a presença de parasitos no fígado e vesícula biliar e foram enviados para o laboratório de 
Parasitologia do Hospital Veterinário da Facastelo, em Castelo, onde foram identificados. Nesse peru, criado em um 
sítio da região, foi diagnosticado a presença de Fasciola presentes nos ductos biliares numa quantidade considerável do 
parasito e o fígado apresentava de forma bastante alterado. Possivelmente, essa ave esteve presente numa área de 
disseminação de F. hepatica (presença de caramujos infectados) e ingeriu plantas com metacercárias. Pode-se concluir 
que, sob condições naturais, F. hepatica seria capaz de parasitar uma ave, e não apenas os mamíferos terrestres como 
descrito na literatura. Deve-se investigar se esses animais, uma vez infectados, poderiam ser potenciais disseminadores 
desses agentes, além de que deve-se considerar o aumento das probabilidades de infecção para o homem 
 
 
Código O-018 
PATOLOGIA DE CODIOSTOMUM STRUTHIONIS (NEMATODA, STRONGYLIDAE) EM AVESTRUZES (STRUTHIO 
CAMELUS) NATURALMENTE INFECTADOS 

PATHOLOGY OF CODIOSTOMUM STRUTHIONIS (NEMATODA, STRONGYLIDAE) IN OSTRICHES (STRUTHIO 
CAMELUS) NATURALLY INFECTED 

FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DE OLIVERIA (UENF); NICOLE BRAND EDERLI (UFRRJ); CARLOS WILSON 
GOMES LOPES (UFRRJ) 

Codiostomum struthionis é um nematóide Strongylidae parasita do ceco de avestruzes e seus ovos são indistinguíveis 
dos de Libyostrongylus spp. outro nematóide Trichostrongylidae parasita do proventrículo responsável por mortalidade 
superior a 50% entre as aves juvenis. Embora C. struthionis seja considerado pouco patogênico por alguns autores sua 
patologia ainda não foi totalmente esclarecida. O presente trabalho teve como objetivo descrever lesões observadas em 
cecos de avestruzes parasitados por C. struthionis. Para tanto, cecos de 10 avestruzes de ambos os sexos foram 
coletados em um abatedouro no município de Quissamã, no Estado do Rio de Janeiro, Brasil, armazenados em sacos 
plásticos previamente identificados, acondicionados em caixas isotérmicas e encaminhadas ao Laboratório de Sanidade 
Animal da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF.  Os cecos foram abertos e examinados 
para a presença de parasitas. Fragmentos do ceco foram fixados em formalina 10% e posteriormente embebidos em 
parafina, cortados em seções de 5-6 µm de espessura, corada pela hematoxilina e eosina e observada em microscópio 
óptico.  As 10 aves abatidas estavam aparentemente saudáveis, no entanto, nove destas estavam parasitadas por C. 
struthionis. Foram observados nos sítios de localização dos parasitas áreas de espessamento da mucosa e nódulos ao 
longo do terço final dos cecos parasitados. Em cortes histológicos verificou-se também espessamento da mucosa cecal 
onde áreas circunscritas à lesão caracterizavam-se por achatamento das células. Em determinadas regiões observou-
se acúmulo de células inflamatórias mononucleares, principalmente na submucosa, caracterizadas em sua maioria por 
linfócitos. Nas áreas adjacentes as lesões e com tecido integro as células da mucosa foram caracterizadas como 
cilíndrico simples.  Ao se alimentarem, estes parasitas podem provocar lesões ulcerativas, além de perda de sangue e 
líquidos tissulares, como acontece com outros Strongilideos, podendo contribuir para quadros de anemia e 
definhamento em associação com outros parasitas nas avestruzes.  Estes resultados mostram que ao contrario do que 
citam outros autores, C. struthionis indica ser patogênico e esta patogenicidade aparenta estar relacionada à carga 
parasitária. 
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Código O-019 
HELMINTOFAUNA DE TURDUS AMAUROCHALINUS CABANIS, 1850 (SABIÁ-POCA) (PASSERIFORMES, 
MUSCICAPIDAE) NO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL 
 

HELMINTHFAUNA OF TURDUS AMAUROCHALINUS CABANIS, 1850 (CREAMY BELLIED THRUSH) 
(PASSERIFORMES, MUSCICAPIDAE) IN THE RIO GRANDE DO SUL STATE, BRAZIL 

DIEGO SILVA DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); GABRIELA MATTOS (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PELOTAS); FABIANA FEDATTO BERNARDON (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); 
TATIANA  CHEUICHE PESENTI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); CAROLINA SILVEIRA 
MASCARENHAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); GERTRUD MÜLLER (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE PELOTAS) 

O parasitismo constitui uma importante força seletiva em populações e comunidades por reduzir a energia destinada 
aos processos fisiológicos dos hospedeiros, podendo causar a redução no potencial reprodutivo e até morte dos 
mesmos. O gênero Turdus (Muscicapidae) inclui várias espécies conhecidas popularmente de sabiás, apresenta ampla 
distribuição geográfica, ocorrendo na África, maioria das ilhas atlânticas, Caribe, Américas e na totalidade da Eurásia, 
incluindo Japão e Filipinas, tendo preferência por áreas arborizadas podendo ocupar com sucesso ambientes urbanos. 
Sua alimentação inclui frutos carnosos, minhocas e artrópodes. O estudo teve por objetivo pesquisar os helmintos em 
um espécime de Turdus amaurochalinus, proveniente de atropelamento no município de Capão do Leão, RS. Após a 
necropsia, os órgãos foram examinados ao estereomicroscópio, em seguida os trematódeos e cestóides coletados 
foram corados em carmim de Langeron e os nematóides clarificados em lactofenol, posteriormente foram montados 
entre lâmina e lamínula para identificação. Foram encontrados o trematódeo Conspicuum conspicuum na vesícula biliar, 
o nematóide Ornithostrongylus salobrensis no intestino delgado e espécimes de cestóides nos intestinos delgado e 
grosso. O parasitismo por C. conspicuum em Turdus amaurochalinus já foi citado no Brasil, contudo, este é o primeiro 
registro no Rio Grande do Sul. O nematóide O. salobrensis é registrado pela primeira vez parasitando T. 
amaurochalinus. 
 
 
Código O-020 
IDENTIFICAÇÃO DE HELMINTOS GASTRINTESTINAIS EM AVESTRUZES NATURALMENTE INFECTADOS NAS 
DIFERENTES FASES DE CRIAÇÃO 
 

IDENTIFICATION GASTROINTESTINAL OF HELMINTHS ON OSTRICH INFECTED NATURATION ON DIFERENTS 
TIMES OF CRIATION 

THAIS FERREIRA FEITOSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG); VINÍCIUS LONGO 
RIBEIRO VILELA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG); MAURÍCIO MACHADO ARAÚJO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG); RENATA VALÉRIA RÉGIS DE SOUSA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG); RAFAELA ALVES DIAS (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE-UFCG); JEFFERSON FARIAS CORDEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA 
GRANDE-UFCG); PATRÍCIA ARAÚJO BRANDÃO  (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG); 
ANA CÉLIA RODRIGUES ATHAYDE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG) 

A criação de avestruz é uma atividade que vem se expandindo mundialmente. IOs avestruzes são animais de fácil 
manejo, por isso são criados separadamente por faixa etária, que são: Filhote (zero a três meses), recria e engoda (até 
14 meses) e reprodutores ( a partir de 14 meses). Esses animais praticam o coprofagismo, ato de ingerir as fezes, mas 
como os ovos dos parasitos são eliminados com as fezes isso se torna um problema, pois a parasitose se dissemina 
rapidamente no plantel. Identificar os helmintos gastrintestinais que acometem os avestruzes nas diferentes fases de 
criação, para que através desse estudo dos parasitos possam ser estabelecidas medidas preventivas adequadas e 
eficazes O experimento foi realizado no laboratório de Parasitologia - LDPAD, da Universidade Federal de Campina 
Grande – UFCG do Centro de Saúde e Tecnologia Rural – CSTR, em Patos, e na Fazenda Rancho Alegre localizada no 
município de Monteiro-PB. A coleta das amostras fecais foi realizada duas vezes no mês de março, com intervalo de 15 
dias, para isso, foram utilizados 60 animais, sendo 20 para cada faixa etária com três repetições por amostra. Logo após 
a coleta, o material conservado em ambiente refrigerado e em seguida encaminhado ao Laboratório para análise.  
Utilizou-se solução hipersaturada, flutuação simples. O principal parasito encontrado foi o Ascaridia galli, que é um 
parasito encontrado no intestino das avestruzes. A fase de criação filhote não apresentou parasitos em nenhuma das 
coletas, já na fase recria e engorda pode-se dizer que a incidência foi raríssima e nos reprodutores a quantidade de 
parasitas foi baste acentuada. Pode-se afirmar, devido aos resultados observados,que os avestruzes só precisam ser 
necessariamente vermifugados a partir dos 14 meses de idade (fase reprodutor). 
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Código O-021 
AVALIAÇÃO MICROSCÓPICA COMPARATIVA DE FÍGADOS DE BOVINOS E OVINOS INFECTADOS POR 
FASCIOLA HEPATICA: ESTUDOS PRELIMINARES 

COMPARATIVE MICROSCOPICAL EVALUATION OF CATTLE AND SHEEP LIVER INFECTED BY FASCIOLA 
HEPATICA: PRELIMINARY STUDIES 

LEONARDO OLIVEIRA TRIVILIN (MESTRANDO CIÊNCIAS VETERINÁRIAS - UFES); MILENA BATISTA 
CARNEIRO (MESTRANDO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS - UFES); CINTIA DAS CHAGAS BERNARDO 
(GRADUANDO MEDICINA VETERINÁRIA - UFES); TATIANY LUIZA SILVEIRA (GRADUANDO MEDICINA 
VETERINÁRIA - UFES); DANIELLE RODRIGUES REIS (GRADUANDO MEDICINA VETERINÁRIA - UFES); 
LOUISIANE CARVALHO NUNES (PROFESSOR ADJUNTO DMVET-UFES); ISABELLA VILHENA FREIRE 
MARTINS (PROFESSOR ADJUNTO DMVET-UFES) 

A fasciolose é uma enfermidade causada pela Fasciola hepatica que acomete o fígado e vias biliares de animais 
domésticos e selvagens. Objetivou-se com este estudo comparar microscopicamente fígados de bovinos e ovinos 
infectados por Fasciola hepatica e condenados ao abate. Avaliaram-se amostras dos lobos laterais direito e esquerdo 
de três fígados de cada espécie animal abatidos em Atílio Vivacqua-ES. As amostras foram fixadas em formalina 10%, 
submetidas ao processamento histopatológico e coradas com Hematoxilina-Eosina, Tricrômico de Masson e Azul de 
Toluidina e avaliadas quanto à intensidade das lesões inflamatórias e fibróticas. Nos bovinos observou-se fibrose 
periductal e periportal discreta em 100% das amostras no lobo direito e 66% discreta e 33% moderada no lobo 
esquerdo. Nos ovinos estas lesões foram discreta e moderada em 66% e 33% dos casos, respectivamente, no lobo 
direito, enquanto no lobo esquerdo, apresentaram-se 33% discreta, 33% moderada e 33% severa. Esclerose vascular 
esteve ausente em 66% dos casos e discreta em 33%, em ambos os lobos dos ovinos. Nos bovinos as lesões 
vasculares foram ausentes em 100% das amostras no lobo direito e, no lobo esquerdo, 33%  
dos casos foram ausentes, 33% discretas e 33% severas. Hiperplasia de ducto biliar esteve 100% ausente no lobo 
direito e 66% ausente e 33% de forma discreta no lobo esquerdo dos bovinos. Nos ovinos esta alteração mostrou-se 
100% moderada no lobo direito e 33% ausente e 66% severa no lobo esquerdo. Observou-se a presença de mastócitos 
em todas as amostras avaliadas e hemossiderófagos apenas nos ovinos. Infiltrado inflamatório mononuclear foi discreto 
em 100% das amostras, nos dois lobos de bovinos, e nos ovinos, observou-se 33% discreto, 33% moderado e 33% 
severo no lobo direito, enquanto que no lobo esquerdo notou-se 66% discreto e 33% moderado. As lesões inflamatórias 
e fibróticas encontradas nos fígados de ovinos e bovinos infectados parecem acometer intensamente o lobo hepático 
esquerdo. Além disso, os ovinos apresentaram lesões hepáticas mais severas que os bovinos. 
 
 
Código O-022 
ANTHELMINTIC RESISTANCE IN SWEDISH SHEEP FLOCKS 

JOHAN HÖGLUND (SWEPAR); KATARINA GUSTAVSSON (SVDH); ALISON DONNAN (MRI); PHILIP SCUCE 
(MRI) 

A faecal egg count reduction test (FECRT) survey was conducted in 2006 and 2007 to provide an updated indication  of 
the prevalence of anthelmintic resistance in Swedish sheep flocks. A total of 1330 faecal samples from 45 farms with a 
minimum of 20 ewes was collected by local sheep veterinarians that dewormed each of two groups of &#8776;15 lambs 
either with oral suspensions of ivermectin (Ivomec vet.®) or albendazole (Valbazen vet.®). Larvae (L3) were initially 
identified morphologically from pooled cultures. These were then used as the source of genomic DNA template for two 
molecular tests. The first was a PCR-based test for specific identification of Haemonchus contortus and the second, a 
pyrosequencing assay for the analysis of benzimidazole (BZ) resistance. Larval cultures indicated that Teladorsagia and 
Trichostrongylus was the predominant genera, but Haemonchus was diagnosed in 40% of flocks. The PCR results 
revealed an almost 100% agreement with those farms that had previously been shown to have Haemonchus present, 
even when the % prevalence was low (<1%). According to the FECRT, ivermectin was still effective and only 2 (4%) of 
the surveyed farms showed evidence of BZ-resistant worm populations, with H. contortus being the species 
implicated.The Pyrosequencing assay detected BZ resistant allele frequencies of  >40% in the Haemonchus +ve farms 
and 100% resistant alleles in the clinically most resistant farms. These preliminary results suggest that the FECRT is less 
sensitive than the molecular test at detecting resistance. However, both tests need to be interpreted carefully, bearing in 
mind the relative proportions of species present and the starting egg and/or larval counts. 
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Código O-023 
IDENTIFICACION DE POLIMORFISMOS DEL GEN OVAR-DRB1.2 EN CORDEROS MERINO AUSTRALIANO 
EVALUADOS GENETICAMENTE PARA RESISTENCIA A PARÁSITOS GASTRINTESTINALES. 
 

IDENTIFICATION OF POLYMORPHISMS IN THE OVAR-DRB1.2 GENE IN AUSTARLIAN MERINO LAMBS WITH 
GENETIC EVALUATION FOR PARASITE RESISTANCE. 

ELENA  KELLY (INSTITUTO NACIONAL DE IINVESTIGACIONES AGROPECUARIAS. LAS BRUJAS, RUTA 48, 
KM 10, RINCON DEL COLORADO, CANELONES. URUGUAY. E MAIL: LKELLY@LB.INIA.ORG.UY; 
GOKELLYSTER@GMAIL.COM); MARÍA NICOLINI (INIA); CARLOS CIAPPESONI (INIA); LUIS DE BARBIERI 
(INIA); ANALIA RODRÍGUEZ (INIA); FABIO MONTOSSI (INIA) 

En las zonas templadas del mundo las parasitosis gastrointestinales tienen un gran impacto sanitario-económico en la 
producción ovina. Una de las estrategias para enfrentar este problema es seleccionar animales genéticamente 
resistentes mediante la Diferencia Esperada en la Progenie (DEP) del conteo de huevos de parásitos gastrointestinales 
(PGI) en las materias fecales por gramo (HPG), lo que reduciría los costos de tratamiento antihelmíntico y el efecto de 
estas parasitosis en la producción. Sin embargo, la registración de esta característica para su evaluación genética es 
dificultosa y se debe realizar en animales parasitados. Otra alternativa es la identificación de  marcadores moleculares 
asociados a la resistencia a PGI. Los genes del Complejo Mayor de Histocompatibilidad ovino (Ovar) son candidatos por 
participar en la respuesta inmunitaria. El exón 2 del gen Ovar-DRB1 codifica para la región de reconocimiento 
antigénico. El objetivo de este trabajo es identificar polimorfismos del Ovar-DRB1.2 mediante Genotipeo Selectivo de 
corderos Merino seleccionados por DEP-HPG y analizar su posible asociación con la resistencia a PGI. Se 
seleccionaron dos muestras: resistente (n=42, DEP<-0,05 LnHPG) y susceptible (n=46, DEP>+0,13 LnHPG) de 
corderos pertenecientes a la generación 2005 del Núcleo Fundacional Glencoe, donde se tipificó el gen  mediante 
PCR(semianidado)-RFLP(DdeI). Se observaron 3 patrones de restricción DdeI: a, b y c; cuyas frecuencias génicas 
totales, fueron 0,523, 0,034 y 0,443, respectivamente. No se detectaron diferencias significativas en la distribución de 
las frecuencias génicas (Chi Cuadrado:=0,46; P=0,795) ni genotípicas (Chi Cuadrado=2,83; P=0,727) entre las 2 
muestras analizadas. Se concluye que esta técnica no detecta en esta población muchas variantes en el Ovar-DRB1.2, 
y que las mismas no presentaron diferente distribución entre las muestras susceptibles y resistentes. Por lo tanto, se 
sugiere que se deberían utilizar otras técnicas moleculares que permitan analizar la asociación de este gen con la 
resistencia a PGI.  Agradecimento    Programa de Desarrollo Tecnológico S/C/OP/78/21 
 
 
Código O-024 
INFLUÊNCIA DO PERI-PARTO NA ELIMINAÇÃO DE OVOS DE NEMATÓIDES GASTRINTESTINAIS EM VACAS 
LEITEIRAS CRIADAS EM SISTEMA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA NA FAZENDINHA AGROECOLÓGICA - 
EMBRAPA/UFRRJ, SEROPÉDICA - RJ 

INFLUENCE OF THE PERIPARTURIENT ON THE EGGS ELIMINATION OF GASTRINTESTINALS NEMATODES IN 
MILK COWS CREATED IN ORGANIC PRODUTION SYSTEM FROM THE FAZENDINHA AGROECOLÓGICA - 
EMBRAPA/UFRRJ, SEROPÉDICA – RJ 

JENEVALDO BARBOSA DA SILVA (UNIV. FED. RURAL DO R.J); CHARLES PASSOS RANGEL ((UNIV. FED. 
RURAL DO R.J); RAFAELLA CÂMARA TEIXEIRA (UNIV. FED. RURAL DO R.J); JOÃO FRANCISCO DE MIRANDA 
GONÇALVES (UNIV. FED. RURAL DO R.J); ADIVALDO HENRIQUE DA FONSECA (UNIV. FED. RURAL DO R.J) 

As helmintoses gastrintestinais constituem-se em fator relevante para a instalação da bovinocultura leiteira orgânica por 
causarem parasitismo mórbido, o que leva à queda da produtividade e algumas vezes até à morte dos animais. O 
objetivo foi avaliar a variação da eliminação de ovos de nematóides gastrintestinais np peri-parto de vacas leiteiras 
criadas em sistema de produção orgânica. O trabalho foi realizado na Fazendinha Agroecológica Convênio 
Embrapa/Universidade Federal Rural Rio de Janeiro, Seropédica – RJ, durante o período de fevereiro a agosto de 2007. 
Foram utilizadas 12 vacas mestiças girolandas portadoras de infecção natural, mantidas em sistema de rotação de 
pastagem, com lotação de 0,7 unidade animal por hectare. As coletas se concentraram nas oito semanas anteriores ao 
parto, na semana do parto e nas oito semanas seguintes. As fezes foram coletadas diretamente da ampola retal de 
cada animal para realização da técnica McMaster. Para recuperação das larvas de terceiro estágio, foi realizada 
coprocultura a partir do pool das fezes de cada coleta, sendo estas larvas posteriormente identificadas à microscopia 
óptica. Os dados obtidos referentes à quantidade de ovos por grama de fezes foram transformados logaritmicamente e, 
em seguida, realizou-se análise de variância e Teste t de Student para comparação das médias. A eliminação de ovos 
de nematóides gastrintestinais durante o peri-parto foi baixa nas coletas que antecederam o parto, observando-se um 
ligeiro aumento nas semanas posteriores. Nos exames de coprocultura, foram observadas larvas de Haemonchus sp 
(75%), Trichostrongylus sp (22%) e Oesophagostomum sp (3%), não havendo diferença significativa entre as 
populações nos três períodos. Não houve influência do peri-parto na eliminação de ovos de nematóides de vacas 
criadas em sistema orgânico na Fazendinha Agroecológica convênio Embrapa/Universidade Federal Rural Rio de 
Janeiro, Seropédica – RJ. Agradecimento FAPERJ e CNPq 
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Código O-025 
EFICÁCIA ANTI-HELMÍNTICA EM BOVINOS DE CORTE NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS ESTADO DO MATO 
GROSSO DO SUL 

ANTI-HELMINTIC RESISTENCE IN CATTLE BEEF OF MATO GROSSO DO SUL STATE 

FERNANDO P. DE OLIVEIRA (ALUNO DE PÓS GRADUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CLÍNICA, CIRURGIA E 
REPRODUÇÃO ANIMAL (DCCRA) DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FOA), UNESP, ARAÇATUBA – SP); 
RICARDO   V. G. SOUTELLO (PROF. DR. DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, FCAA, 
ANDRADINA – SP); JOSÉ   F. FONZAR (ALUNO DE PÓS GRADUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CLÍNICA, 
CIRURGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL (DCCRA) DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FOA), UNESP, 
ARAÇATUBA – SP); THIAGO  N. BARRETO (ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DA FACULDADE 
DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, FCAA, ANDRADINA – SP); SIDNEY  M. JUNIOR (ALUNO DO CURSO 
DE MEDICINA VETERINÁRIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, FCAA, ANDRADINA – 
SP); ALEX  C. VACARI (ALUNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS DE ANDRADINA, FCAA, ANDRADINA – SP); ANASILDO  CAMILO DA SILVA (ALUNO DO CURSO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, FCAA, ANDRADINA – 
SP); WILLIAN M.D. COELHO (DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL (DAPSA) DA (FOA) 
UNESP-ARAÇATUBA, SP) 

Há alguns anos sabe-se da ocorrência de resistência entre os helmintos gastrintestinais dos animais domésticos a 
diversos produtos anti-helmínticos. Com o objetivo de avaliar a eficácia de algumas drogas mais utilizadas contra os 
endoparasitos em bovinos, foram realizados testes de redução de ovos de helmintos por grama de fezes (R-OPG) em 
bovinos de corte, utilizando 112 novilhos mestiços com 12 a 16 meses de idade, que permaneceram em um pasto de 
aproximadamente 94 hectares formado por Brachiaria decumbens, em uma propriedade localizada no município de Três 
Lagoas (MS), região de cerrado. Os animais foram distribuídos uniformemente de acordo com a contagem individual de 
ovos por grama de fezes (OPG), sendo divididos em sete grupos com dezesseis animais cada e média geral de OPG 
nos animais dos sete grupos de 300 ovos. Foi administrado por via subcutânea de acordo com a dosagem 
recomendada pelo fabricante, Moxidectina 1% (G1), Levamisol 18,8% (G2), Ivermectina 1% LA (G3), Abamectina 1% 
(G4), Sulfóxido de Albendazole 14,4% (G5), Abamectina 1% + Levamisol 18,8% (G6) e o outro  
grupo não recebeu tratamento anti-helmíntico, permanecendo como grupo controle (G7). A determinação da redução 
das contagens de OPG dos grupos tratados em relação ao grupo controle, sete dias após o tratamento, foi calculada 
com a utilização do programa RESO conforme preconizado pela Associação Mundial para o Desenvolvimento da 
Parasitologia Veterinária. A eficiência dos anti-helmínticos nos grupos G1, G2, G3, G4, G5 e G6 foram de 100%, 93%, 
62%, 99%, 99% e 100% respectivamente. Os resultados permitem concluir que os endectocidas utilizados foram 
eficazes no controle de helmintos nos bovinos, com exceção da Ivermectina 1% LA (G3), demonstrando uma resistência 
dos parasitos frente à molécula química deste produto, onde era frequentemente utilizada nesta propriedade.  
Agradecimento Fundação Educacional de Andradina, SP (FEA) 
 
 
Código O-026 
SEQUENCE VARIATION IN THE GENOME OF HAEMONCHUS CONTORTUS 

ROBIN  N. BEECH RN (INSTITUTE OF PARASITOLOGY, MCGILL UNIVERSITY, MONTREAL, QUEBEC); LIBBY  
REDMAN (INST. OF PARASITOLOGY, MCGILL UNIV., MONTREAL, QUEBEC); KATE  MUNGALL (INST. OF 
PARASITOLOGY, MCGILL UNIV., MONTREAL, QUEBEC); MATT BERRIMAN M (INST. OF PARASIT., MCGILL 
UNIV., MONTREAL, QUEBEC); JOHN GILLEARD (INST. OF PARASIT., MCGILL UNIV, MONTREAL, QUEBEC) 

Populations of parasitic nematodes are thought to contain extensive DNA sequence variation that as been used to 
explain the rapid development and spread of anthelmintic resistance. A detailed understanding of this variation would 
greatly increase our ability to understand the underlying genetic mechanisms. The genome sequence currently available 
for Haemonchus contortus has been derived from libraries containing DNA of many individual parasites. We have used 
this resource to investigate the nature and extent of sequence variability over the H. contortus genome. Overlapping 
randomly chosen sequence reads suggest sequence divergence between alleles ranges from 0% to more than 30%, at 
which point it becomes impractical to identify overlapping sequence based solely on similarity. Analysis of expressed 
sequence tags indicates that sequence divergence of coding regions is significantly less, from 0% to 5%. Comparison of 
overlapping BAC sequences ranging from 50 kb up to 130 kb finds that one continuous 47 kb segment includes a region 
of near identity extending up to 6 kb surrounded by sequence whose divergence ranges from 1% to more than 40%. 
Again, this variation is found predominantly within predicted non-coding sequence. The increased length of these 
sequences makes it possible to characterize insertions and deletions within the sequence much more reliably and these 
range from single nucleotides up to almost 5 kb. Several of the insertions have similarity to reverse transcriptase, 
suggesting these may represent retrotransposons. Many regions within the overlapping BAC sequence are characteristic 
of transposons including long inverted repeats as well as being highly repeated within the genome. All of the longer 
insertion - deletion events lie outside of coding regions, either within introns or in intergenic regions. This work supports 
the conclusion that parasitic nematodes are highly variable and provides a quantitative measure of both SNP and 
insertion-deletion variation. 
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“RICKETTSIAELES / RICKETTSIACEAE / CÃES E GATOS” 
 
Código O-027 
DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-EHRLICHIA CANIS EM CÃES NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
 

DETECTION OF ANTIBODIES ANTI-EHRLICHIA CANIS IN DOGS ON CAMPOS DOS GOYTACAZES 

RAPHAELA CRICCO GUIDI (UENF); BIANCA  BRAND EDERLI (UENF); ANTÔNIO  PEIXOTO ALBERNAZ (UENF); 
ORLANDO  AUGUSTO MELLO JUNIOR (UENF); JOSIAS ALVES MACHADO (UENF); NICOLE BRAND EDERLI 
(UFRRJ) 

A erliquiose é uma doença relativamente comum nos cães sendo que sua prevalência tem aumentado 
significativamente em várias regiões do Brasil. Atualmente, a erliquiose é responsável por um grande número de 
atendimentos na Clínica Médica de Pequenos Animais. Esta doença é causada por bactérias do gênero Ehrlichia, sendo 
a espécie E. canis a mais patogênica ao cão. O presente estudo objetivou determinar a ocorrência de cães positivos 
para a ordem Richettsiales parasitados por E. canis. Foram selecionados cães da Cidade de Campos dos Goytacazes, 
não havendo distinção de raça, sexo, idade, apenas que estes animais fossem suspeitos clinicamente. Todos os 
animais apresentaram resultados positivos para a ordem Rickettsiales em esfregaço sangüíneo, através da identificação 
de inclusões compatíveis em plaquetas e/ou em células mononucleadas. O diagnóstico imunológico se baseou na 
detecção de anticorpos séricos anti-Ehrlichia canis através do método ELISA, utilizando kit de diagnóstico SNAP® 3Dx. 
Entre os 56 cães analisados, 26 (46,43%) foram positivos e dentre estes, dez apresentaram, à microscopia óptica, 
inclusão em plaqueta e 16 em monócitos. 
Concluiu-se que a infecção por E. canis é de elevada freqüência nos cães da Cidade de Campos dos Goytacazes e que 
esta foi detectada à microscopia óptica tanto em plaquetas quanto em monócitos; o kit SNAP 3Dx é um método de 
diagnóstico rápido de fácil execução e confiável; a observação de inclusão em células mononucleadas ou em plaquetas, 
em esfregaço sangüíneo de cão, não permite a identificação de qual espécie da ordem Rickettsiales está envolvida e 
estudos complementares devem ser realizados, a fim de se verificar a presença de outras espécies da ordem 
Rickettsiales que parasitam cães. 
 
 
Código O-028  
FEBRE MACULOSA BRASILEIRA CLÍNICA EM CÃES NO BRASIL 
 

CLINICAL BRAZILIAN SPOTTED FEVER IN DOGS IN BRAZIL 

JONAS MORAES-FILHO (UNIV. DE S.P); ORSON KAMAKURA (INST. DOG BAKERY DE MEDICINA ANIMAL, 
SÃO PAULO, SP); RICHARD DE CAMPOS PACHECO (UNIV. DE S.P); MARCELO BAHIA LABRUNA (UNIV. DE 
S.P) 

A Febre Maculosa Brasileira (FMB) é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, uma das doenças humanas de maior 
letalidade no Brasil. Neste trabalho, são relatados dois casos clínicos em cães: a) caso 1: um cão apresentando febre, 
anorexia, letargia e alterações neurológicas, teve título de anticorpos imunofluorecentes de 128 para R rickettsii e 
negativo para E. canis. Esse cão adquiriu a infestação por carrapatos em Itu-SP, e a única alteração hematológica 
detectada foi uma leucocitose. O animal foi tratado com doxiciclina e mostrou-se clinicamente recuperado em 8 dias. 
Após o tratamento, detectou-se títulos de 2048 para R. rickettsii, 512 para R. parkeri, 512 para R. amblyommii, 512 para 
R. felis, 512 para R. rhipicephali e 256 para R. bellii. A amostra de sangue obtida antes do tratamento foi positiva para o 
gene ompA de Rickettsia spp e negativa para o gene dsb de E. canis pela técnica de Reação em Cadeia pela 
Polimerase (PCR). O sequenciamento desse fragmento amplificado demonstrou 100% de identidade com as 
seqüências de R. rickettsii disponíveis no GenBank; b) caso 2: um cão apresentando anorexia, letargia, febre, vômito, 
infestação por carrapatos, também adquirida em Itu-SP, e trombocitopenia, não teve títulos detectáveis de anticorpos 
imunofluorescentes para Rickettsia spp. e E. canis. Porém, após o tratamento com doxiciclina e recuperação clínica, 
foram detectados títulos de 4096 para R. rickettsii, 512 para R. parkeri, 512 para R. amblyommii, 256 para R. felis, 256 
para R. rhipicephali e 256 para R. bellii. A PCR foi negativa nas amostras de sangue obtidas. Estes são os primeiros 
relatos de infecção clínica causada por R. rickettsii em cães no Brasil, confirmados por sorologia pareada e PCR 
seguido de sequenciamento.  
Agradecimento FAPESP e Instituto Dog Bakery de Medicina Animal. 
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Código O-029 
COMPARAÇÃO ENTRE DOIS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS PARA DETECÇÃO DO MYCOPLASMA HAEMOFELIS E 
“CANDIDATUS MYCOPLASMA HAEMOMINUTUM” NO SANGUE DE GATOS DOMÉSTICOS ANÊMICOS 
 

COMPARISON BETWEEN TWO DIAGNOSTIC METHODS FOR MYCOPLASMA HAEMOFELIS AND “CANDIDATUS 
MYCOPLASMA HAEMOMINUTUM” DETECTION IN BLOOD FROM ANEMIC DOMESTIC CATS 

ANA GUIMARÃES (USP); ALINE BAUMANN (CLINILAB - PR); CYNTHIA SILVA (USP); RAFAEL VIEIRA (UFPR - 
BOLSISTA CNPQ); DENISE KOZEMJAKIM (CLINILAB - PR); JOANNE MESSICK (PURDUE UNIVERSITY); 
ALEXANDER BIONDO (UFPR); JORGE TIMENETSKY (USP) 

Hemoplasma detection in cats based on blood smears cytology has been described as of high specificity but low 
sensitivity. However, higher disease frequency as observed in Brazil may impact the smear sensitivity due to different 
inclusion pattern. Accordingly, a total of 56 blood samples from anemic domestic cats (packed cell volume equal or less 
than 0.24 L/L) of Curitiba, Brazil were tested for the presence of Mycoplasma haemofelis and “Candidatus Mycoplasma 
haemominutum” by blood smears examination and Polymerase Chain Reaction (PCR) as definitive diagnosis. Presence 
of Mycoplasma-like bodies on red blood cells was performed in Diff Quick-stained blood smears under optical 
microscopy. Blood DNA from the same animals was extracted and partial sequences of 16S ribosomal RNA gene were 
amplified by PCR. Products were separated by electrophoresis and photographed under ultraviolet light. A total of 28 
samples (50.0%) were considered positives for M. haemofelis and/or “Candidatus M. haemominutum” by PCR. Out of 
the total, Mycoplasma-like bodies was observed in only 10 samples (35.7%). However, eight (28.57%) negative samples 
by PCR were also considered positive based on Mycoplasma-like bodies.  
Concordance between diagnostic methods was very low, with Kappa comparison coefficient of 0.071 between both 
diagnostic methods. Positive predictive value (35.71%), specificity (52.63%) and sensitivity (55.55%) of smear cytology 
were also low when compared to PCR. Artifacts, staining and small Howell-Jolly bodies could have been misinterpreted 
as Mycoplasma-like bodies in those negative PCR samples. On the other hand, Mycoplasma-like bodies not observed on 
blood smears of positive PCR samples may be result of low Mycoplasma-like bodies. In conclusion, blood smears from 
anemic domestic cats in Brazil may present similar inclusion pattern and therefore does not represent an effective 
diagnostic tool or screening test for hemoplasma diagnosis 
 
 
Código O-030 
AVALIAÇÃO CLÍNICA E HEMATOLÓGICA DE CÃES EXPOSTOS A CARRAPATOS DA ESPÉCIE RHIPICEPHALUS 
SANGUINEUS, INFECTADOS COM EHRLICHIA CANIS. 

CLINICAL AND HEMATOLOGICAL EVALUATION OF DOGS EXPOSED TO RHIPICEPHALUS SANGUINEUS TICKS 
INFECTED BY EHRLICHIA CANIS 

TAÍS SAITO (UNIVERSIDADE DESÃO PAULO); JOÃO METZENER (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO); CARLOS 
LARSSON (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO); MARCELO LABRUNA (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) 

A participação do vetor na patogenia das doenças transmitidas por carrapato é pouco compreendida, especialmente na 
erlichiose monocítica canina. Com objetivo de avaliar a influência da transmissão via carrapato, nas manifestações 
clínicas e hematológicas da erliquiose canina, utilizou-se 15 cães divididos em grupos(G): I-infectados via carrapato; II- 
idem ao I, reinfestados; III- infectados por inoculação intravenosa; IV- controle reinfestado; V- controle sem 
reinfestações. A elevação da temperatura retal nos cães infectados iniciou entre os dias 12 e 15 após infecção no G-III; 
13 e 14 dias após infecção (dpi) no G-II; e 15 e 18 dpi no G-I. Um cão do G-III voltou a apresentar elevação térmica 
após 47 dpi até os 56 dpi, quando veio a óbito. As manifestações clínicas mais freqüentes foram disorexia e apatia. 
Alguns animais apresentaram episódios de vômito ou diarréia. Os cães do G-III manifestaram alterações clínicas mais 
precocemente (15 dpi); os cães do G-I e II iniciaram as alterações aos 18-19 dpi, sendo também menos evidentes 
nestes grupos. Observou-se diminuição do hematócrito nos grupos I e II de 21 a 56 dpi, embora estivessem abaixo do 
limite de referência somente entre 28 e 42 dpi; no G-III, a redução ocorreu de 21 a 42 dpi. A leucopenia ocorreu mais 
precocemente no G-III (7-14 dpi); no G-II ocorreu entre 14 e 21 dpi, e no G-I no 21 dpi. A trombocitopenia foi bastante 
variável em todos os grupos, embora fora mais evidente nos grupos infectados a partir de 14-21 dpi. A infecção pela 
forma natural da erliquiose, pelo vetor, parece induzir alterações clínicas mais tardias, e menos evidentes. A influência 
do vetor na resposta do hospedeiro à infecção pode explicar essas diferenças, talvez  
favorecendo conseqüências mais tardias no curso da doença, permitindo a persistência do agente causal ou suas 
alterações no hospedeiro. 
Agradecimento FAPESP 
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“ENTOMOLOGIA / ARTROPODE (INSECTA – ACARI) / ANTÍGENOS / VACINAS” 
 
Código O-031 
CONSTRUÇÃO DE UM CANDIDATO À VACINA DE DNA UTILIZANDO GENES SINTÉTICOS DERIVADOS DO 
PEPTÍDEO SBM7462® CONTRA O CARRAPATO RHIPHICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS E AVALIAÇÃO 
DE SUA EXPRESSÃO IN VIVO E IN VITRO 

CARLA L. MEDEIROS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); BIANCA G. MENDONÇA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE VIÇOSA); LARISSA C. TAVARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); SIDIMAR SOSSAI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ANA P. PECONICK (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); KARLOS 
H. M. KALKS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); GABRIEL D. CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
VIÇOSA); JOAQUÍN H. PATARROYO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA) 

O carrapato Rhipicephalus Boophilus microplus é o parasita de maior impacto econômico na pecuária do Brasil e dos 
países com clima tropical e subtropical. Há mais de 70 anos que foram iniciados estudos de vacinação para o controle 
de carrapatos, como alternativa ao controle uímico. A imunização de bovinos com antígeno protéico Bm86 induz uma 
resposta imune protetora. O peptídeo sintético, SBm 7462®, derivado da Bm86, tem obtido excelentes resultados no 
controle de carrapatos. A construção e síntese de uma sequência nucleotidíca baseada neste peptídeo podem ser útil 
para o design de uma vacina DNA que teria vantagens sobre uma vacina sintética. Um gene, denominado seq1, 
desenhado no LBCHV, foi construído repetindo três vezes a sequência nucleotidídica do SBm 7462®, para ser utilizado 
como antígeno em vacina de DNA. Ele foi clonado em Echerichia coli (DH5 &#945;) dentro do vetor pCIneo, de 
expressão em mamíferos. O cassete de expressão (pCIneo1) foi transfectado em células VERO e injetado em 
camundongos BALB/c. Dois métodos foram usados para análise da expressão do peptídeo in vitro: DOT –ELISA e PAP. 
Em ambos, os resultados demonstraram que a seqüência nucleotídica (seq1) não havia sido expressa em células 
VERO. Quando camundongos foram inoculados com o pCIneo1 eles não responderam ao ELISA. Elevaram os títulos 
de anticorpos, apenas, quando vacinados com o peptídeo sintético SBm 7462®. Desta forma, verificamos que essa 
construção plasmidial não levou a expressão da proteína tanto in vivo como in vitro, sendo necessário maiores estudos 
para o aperfeiçoamento da mesma. 
 
 
Código O-032 
RESISTÊNCIA IMUNE EM ORYCTOLAGUS CUNICULUS IMUNIZADOS COM EXTRATO DERIVADO DE 
GLÂNDULA DE GENÉ (EGG) DE AMBLYOMMA CAJENNENSE (ACARI: IXODIDAE). 
 

IMMUNE RESISTANCE IN ORYCTOLAGUS CUNICULUS IMMUNIZED WITH GENÉ’S GLAND EXTRACT (GGE) OF 
AMBLYOMMA CAJENNENSE (ACARI: IXODIDAE) 

CAROLINA M.V. FREITAS (ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG); ANDREY P. LAGE (PROFESSOR ADJUNTO 
DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG); ANA C. P. BELO (DOUTORANDO DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA 
UFMG); EDUARDO BASTIANETTO (DOUTORANDO DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG); ARILDO P. 
CUNHA (DOUTORANDO DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG); PAULO R. OLIVEIRA (PROFESSOR 
ADJUNTO DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG); ROMÁRIO C. LEITE (PROFESSOR ADJUNTO DA 
ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG) 

O presente experimento teve por objetivo avaliar a resposta humoral e o desenvolvimento de resistência em coelhos 
imunizados com um extrato de glândulas de Gené (EGG) de fêmeas de Amblyomma cajennense (Grupo GGG) e em 
coelhos submetidos a três (Grupo GIA) ou a uma infestação artificial por adultos dessa espécie de ixodídeo (Grupo GC). 
Os coelhos pertencentes ao grupo GIA tornaram-se resistentes a partir da segunda infestação. Os parâmetros 
parasitários foram os mais influenciados pela resposta imune dos animais reinfestados. A imunização dos coelhos do 
grupo GGG com inoculação subcutânea de 280&#956;g do extrato de glândulas de Gené (EGG) não apresentou 
nenhum efeito significativo sobre as variáveis parasitárias e reprodutivas que foram avaliadas nos carrapatos 
provenientes dos coelhos do grupo GGG. Resultados obtidos no ensaio imuno-enzimático (ELISA) utilizando o extrato 
de glândula de gene como antígeno, demonstraram que os valores médios de absorbância de IgG anti-EGG nos 
coelhos submetidos a três infestações consecutivas (Grupo GIA), apresentaram um discreto aumento a partir da terceira 
infestação (dia +28) e alcançaram valores máximos no 42° dia de experimento, quando começaram a decair. A 
imunização dos animais do grupo GGG com o EGG foi eficiente em induzir a produção de anticorpos específicos contra 
este antígeno. Os valores médios de absorbância de IgG anti-EGG aumentaram a partir do 7º dia após a imunização e 
alcançaram índices máximos após a infestação artificial. Contudo, a resposta humoral alcançada pelos animais 
imunizados não foi capaz de protegê-los do desafio parasitário. É provável que a dose de antígeno utilizada tenha sido 
insuficiente para produzir uma resposta imune protetora ou que os determinantes antigênicos presentes na glândula de 
Gené sejam incapazes de induzir resistência imune nos animais imunizados.  
Agradecimento CAPES, FAPEMIG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



414 

 

Código O-033 
CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE PROTEOLÍTICA DOS PRODUTOS DE EXCREÇÃO/SECREÇÃO DOS 
ESTÁGIOS LARVARES DE COCHLIOMYIA HOMINIVORAX 
 

CHARACTERIZATION OF PROTEOLITIC ACTIVITY OF COCHLIOMYIA HOMINIVORAX LARVAE 
EXCRETORY/SECRETORY PRODUCTS 

MÁRCIA CRISTINA DE SENA  OLIVEIRA (EMBRAPA PECUÁRIA SUDESTE); SEMÍRAMIS GUIMARÃES 
(UNESP/BOTUCATU); TERESA CRISTINA GOULART OLIVEIRA-SEQUEIRA (UNESP/BOTUCATU); ÉRICA 
BOROATO DAVID (UNESP/BOTUCATU); ANA CAROLINA DE SOUZA CHAGAS (EMBRAPA PECUÁRIA 
SUDESTE); LUCIANA GATTO BRITO (EMBRAPA RONDÔNIA); RODRIGO  GIGLIOTI (ALUNO 
UNESP/JABOTICABAL); JENIFER FERREZINI (ALUNA UNICEP); MARIBEL ELIZABETH FUNES  HUACCA 
(ALUNA IQ-USP SÃO CARLOS) 

As larvas da mosca Cochliomyia hominivorax causam graves miíases em bovinos criados nas Américas Central e do 
Sul.As fêmeas colocam seus ovos nos bordos de ferimentos recentes, na pele dos animais, e as larvas se estabelecem 
graças à secreção/excreção de enzimas proteolíticas. Larvas de C. hominivorax foram criadas no laboratório de 
sanidade animal da Embrapa Pecuária Sudeste. Após serem lavadas sucessivamente em solução salina, solução salina 
adicionada de VancomicinaR e água destilada estéril, grupos de 50 larvas foram colocados em placas de Petri contendo 
5mL de meio RPMI. Após incubação por 12 horas (L1 e L2) ou 24 horas (L3) a 37º C, as larvas foram descartadas e o 
meio centrifugado. O sobrenadante obtido foi distribuído em alíquotas de 100 &#61549;L e armazenado a -80°C. A 
atividade proteolítica foi investigada aplicando-se as amostras desses produtos nativos em gel de poliacrilamida na 
presença de dodecil sulfato de sódio em sistema de gradiente 5-12,5%, copolimerizado com gelatina ou com colágeno a 
0,2%. A natureza da proteólise foi avaliada nos mesmos géis, nos quais as amostras foram aplicadas após incubação 
prévia com cada um dos seguintes inibidores de proteases: PMSF, TLCK, TPCK, E-64, DCI, Elastatinal e EDTA. A 
análise da atividade proteolítica dos extratos sobre colágeno e gelatina revelou a presença de perfis caracterizados por 
amplas áreas de hidrólise, na faixa que se estende desde a região de massa molecular aparente > 170 kDa até 29 kDa; 
por uma zona de hidrólise intensa na região de 170 a 102 kDa e várias bandas com massas aparentes entre 45 e 74 
kDa. A inibição da atividade proteolítica dos extratos de L1 foi obtida principalmente pela incubação com PMSF e DCI; 
de L2, com DCI e L3, com PMSF. Esse tipo de inibição sugere a predominância de enzimas do grupo das serina 
proteases.            Agradecimento  Projeto financiado pela Embrapa 
 
 
Código O-034 
PRODUÇÃO DE PICHIA PASTORIS RECOMBINANTES PARA A PRODUÇÃO DE PEPTÍDEOS ANTIGÊNICOS 
CONTRA O CARRAPATO RHIPICEPHALUS MICROPLUSPRODUCTION OF PICHIA PASTORIS RECOMBINANTS 
FOR THE PRODUCTION OF PEPTIDES ANTIGENICS AGAINST THE TICK RHIPICEPHALUS MICROPLUS 

SIDIMAR SOSSAI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); MARINA Q. R. B. RODRIGUES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE VIÇOSA); ANA PAULA PECONICK (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); KARLOS H. M. 
KALKS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ELISANGELA DE SOUZA NEVES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE VIÇOSA); CARLA LEITE  MEDEIROS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ISABELA A. M. ZEFERINO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); JOAQUIN H.  PATARROYO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA) 

O carrapato Rhipicephalus microplus é o ectoparasita de maior importância médico-veterinário do Brasil causando 
prejuízos que ultrapassam US$ 2 bilhões de dólares anuais. Seu controle se dá principalmente pelo uso de produtos 
carrapaticidas dentre os quais muitas bases químicas já se apresentam ineficazes contra diversas populações de 
carrapatos. Existem vários estudos mostrando formas alternativas de controle, dentre estes as vacinas. Neste trabalho o 
objetivo foi produzir cepas de P. pastoris produtoras de antígenos vacinais contra o carrapato R. microplus. Para isso 
utilizamos dois genes sintéticos desenhados a partir de três epitopos antigênicos da proteína intestinal Bm86. O primeiro 
gene, denominado rBm7462 alfa, codifica um peptídeo de 5 KDa, já o segundo, gene rBm7462 beta, codifica um 
peptídeo de 15 KDa que corresponde ao gene alfa repetido em tandem por três vezes. Os genes foram desenhados, 
otimizados para a levedura P. pastoris e sintetizados (Entelechon/Germany). Esses genes foram clonados no vetor pPic 
9.0 (Invitrogen USA) através dos sítios de restrições para as enzimas XhoI e EcoRI existentes nas extremidades 5´e 
3´respectivamente. A confirmação da transgenia foi verificada através do seqüenciamento do DNA onde se demonstrou 
a presença dos genes e da Open reading frame correta. A produção das leveduras transgênicas se deu pela 
recombinação homóloga das seqüências AOX1 do vetor  pPIC9.0 com o da levedura P. pastoris Km71 gerando clones 
estáveis como pode ser comprovado pela metodologia de passagens sucessivas em meios completos e incompletos 
sem histidina. Os clones positivos foram selecionados por PCR com os primers específicos dos genes e através de 
blotting de colônia revelados com anticorpos anti-sBm7462. Quatro clones positivos para cada gene foram selecionados 
pela sua capacidade de produzir as vacinas recombinantes por processos fermentativos em baixa escala e em larga 
escala em fermentadores. 
Agradecimento À Fapemig pelo financiamento deste estudo 
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Código O-035 
IDENTIFICAÇÃO DE ANTÍGENOS DE INTESTINO, OVÁRIO E GLÂNDULA SALIVAR DE RHIPICEPHALUS 
(BOOPHILUS) MICROPLUS CANESTRINI, 1887 (ACARI: IXODIDAE) 
 

IDENTIFICATION OF ANTIGENS FROM GUT, OVARY AND SALIVARY GLAND FROM RHIPICEPHALUS 
(BOOPHILUS)  MICROPLUS CANESTRINI, 1887 (ACARI: IXODIDAE) 

G. H. N. COSTA (DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA - LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA 
MOLECULAR FCAV/UNESP/JABOTICABAL); J.D.  ANTONIO (DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA - 
LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR FCAV/UNESP/JABOTICABAL ); P. F.  GIACHETTO 
(ALELLYX APPLIED GENOMICS - CAMPINAS/SP); A.J.  COSTA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM 
SANIDADE ANIMAL - FCAVJ/UNESP); M.I.T. FERRO (DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA - LABORATÓRIO DE 
BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR FCAV/UNESP/JABOTICABAL ); J. A.  FERRO (DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGIA - LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR FCAV/UNESP/JABOTICABAL ) 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus is the most disseminated ectoparasite in the world, causing annual losses around 
two billion dollars in the Brazilian cattle industry. Due to this ruge economic losses and the necessity of finding new 
methods for tick control, the aim of this work was the identification of potential immunogens from different tick tissues 
(gut, ovary and salivary gland) using two strategies: immunization of animals with soluble protein from these tissues, 
followed by Western Blotting analysis, and the generation of a genomic database by sequencing cDNA libraries from 
these tissues. The Western Blotting experiments showed the presence of immunogenic proteins in all the tick tissues, 
with some of them being identified by N-terminal sequencing. A total of six cDNA libraries were produced, generating 
11,968 ESTs after sequencing, being 4,256 from gut, 4,390 from ovary and 3,319 from salivary gland. The analysis of 
the 11,968 ESTs allowed the identification of 6,615 genes, with 5,219 (84.65%) being proteins that did not have similarity 
(no hits) with the non-redundant protein database (NCBI). When these 5,219 sequences were analyzed  
against a database generated to contain all the tick sequences present in NCBI databases, 2,294 (43.95%) showed 
similarities with this database, but 2,925 (56.05%) still remained unique. These proteins are not only present in ticks but 
are being identified by the first time, although its biological function are unknown. The analysis of some proteins identified 
as immunogenic by Western Blotting, mainly the proteins vitellogenin and glutathione S-transferase, that also have 
clones in the cDNA libraries that were generated, allowed the identification of candidate proteins to be used to develop 
new control methods of the parasite, especially in the development of vaccines that would be able to interfere in the 
evolutive cycle of the R. microplus, what would be desirable from the environmental, economic, and sanitary viewpoints. 
 
 
Código O-036 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE DUAS VACINAS RECOMBINANTES PARA O CONTROLE DO 
CARRAPATO RHIPICEPHALUS MICROPLUS 

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF TWO VACCINES RECOMBINANTS FOR THE CONTROL OF THE TICK 
RHIPICEPHALUS MICROPLUS 

SIDIMAR SOSSAI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); MARINA Q. R. B. RODRIGUES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE VIÇOSA); ANA PAULA PECONICK (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); KARLOS H. M. 
KALKS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ELISANGELA DE SOUZA NEVES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE VIÇOSA); CARLA LEITE  MEDEIROS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); ISABELA A. M. ZEFERINO 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); JOAQUIN H.  PATARROYO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA) 

A vacinação de bovinos com o imunógeno sintético SBm7462, desenhado a partir da proteína Bm86 do carrapato 
Rhipicephalus microplus é uma alternativa eficaz para o seu controle. A produção desse imunógeno, por meio de 
fermentação, é uma estratégia compatível com a realidade das indústrias farmacêuticas veterinárias do Brasil que 
detêm essa tecnologia. O objetivo deste trabalho foi caracterizar e testar dois imunógenos recombinantes derivados do 
imunógeno sBm7462 denominados rBm7462 alfa e rBm7462 beta em testes “in vitro” e “in vivo” com a finalidade de 
avaliar as respostas imunes humoral e celular. Para isso duas cepas recombinantes de Pichia pastoris Km71 produtoras 
dos dois imunógenos testados foram submetidas ao processo fermentativo em baixa escala e em alta escala em 
fermentador Bioflow III sob a indução com metanol. Pelo fato de as proteínas serem expressas para o meio extracelular 
o sobrenadante da cultura foi purificado e concentrado através ultra filtração em membranas com pontos de corte de 30 
KDa, 10 KDa e 3 KDa. A caracterização e identificação dos imunógenos foram realizadas através de eletroforese em gel 
de poliacrilamida com gradiente de 10% a 16% de C e Western Blotting revelados com anticorpos de coelho anti-
sBm7462. Os estudos realizados “in vitro” demonstraram o reconhecimento dos produtos recombinantes por anticorpos 
policlonais monoespecíficos contra o peptídeo sintético sBm7462, indicando a homologia dos antígenos vacinais 
recombinantes rBm7462 alfa (5 KDa) e rBm7462 beta (15 KDa) com o imunógeno sintético sBm7462. Com o objetivo de 
avaliar as respostas imunes humoral e celular “in vivo” tais imunógenos foram utilizados como vacinas em 
camundongos Balb/c. Esse estudo foi realizado em camundongos submetidos à três vacinações contendo 50 µg de 
cada imunógeno mais 50 µg do adjuvante saponina aplicados subcutaneamente. Esse estudo demonstrou aumento do 
título de anticorpos específicos.  
Agradecimento À Fapemig pelo financiamento deste estudo 
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“ENTOMOLOGIA / ARTROPODE /  EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITÁRIAS” 
 
Código O-037 
ESTUDO INICIAL DA SAZONALIDADE E COMPORTAMENTO DE TABANÍDEOS (DIPTERA: TABANIDAE) EM 
EQÜINOS EM UMA LOCALIDADE EM LAGES-SC, BRASIL. 
 

INITIAL STUDY OF SEASONALITY AND BEHAVIOR OF TABANIDS (DIPTERA: TABANIDAE) ON HORSES IN THE 
AREA OF THE LAGES-SC, BRAZIL. 

CARLOS JOSÉ RAUPP RAMOS (UDESC); BRUNA  BRISTOT COLOMBO (UDESC); KAIO CÉSAR SIMIANO 
TAVARES (UDESC); LARISSA KAORI OIDE KOMATI (UDESC); LUISA LEMOS VIEIRA (UDESC); SUSAN E 
CHRISTEN (UDESC); LUIZ CLAUDIO  MILETTI (UDESC) 

Os tabanídeos são constituídos por dípteros de importância médico-veterinária e econômica, uma vez que em função da 
hematofagia realizada pela fêmea, que ocasiona espoliação sanguínea podem ser transmitidos agentes patógenicos 
tais como, o Trypanosoma vivax e o Trypanosoma evansi, além do que, a ferida aberta pela picada pode favorecer a 
invasão bacteriana e surgimento de miíases. No Sul do Brasil foram descritos e confirmados casos de tripanossomíase 
por T. evansi no estado de Rio Grande do Sul, como também casos suspeitos de T. evansi em Santa Catarina. A  
importância econômica relaciona-se à ação espoliativa e irritativa que os tabanídeos provocam principalmente em 
eqüinos e bovinos, interferindo na alimentação e repouso do animal, o que pode ocasionar perda na produção de leiteira 
e de peso e ainda depreciação do couro devido à miíases. O objetivo deste estudo é determinar a composição, a 
dinâmica e o comportamento de repasto da população de tabanídeos em uma localidade na região de Lages-SC, que 
possui inúmeras propriedades rurais, com bovinos, ovinos e eqüinos e que pode se apresentar como um ponto 
vulnerável para um surto epidêmico. O estudo está sendo realizado mensalmente através de coleta de tabanídeos que 
pousam espontaneamente em eqüinos. Até o momento foram identificado os gêneros Catachlorops sp., Fidena sp., 
Dichelacera sp., Acanthocera sp., Tabanus sp. e Chrysops sp., com comportamento diferenciado de repasto.  
Palavras- Chaves: tabanídeos, sazonalidade, Santa Catarina 
 
 
Código O-038 
INFESTAÇÃO POR Ornithocoris sp. EM RESIDÊNCIAS DE SANTA MARIA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL 
INFESTATION BY Ornithocoris sp. IN RESIDENCES IN SANTA MARIA, RIO GRANDE DO SUL STATE, BRAZIL 

MATEUS ANDERSON OTTO1; ALEKSANDRO SCHAFER DA SILVA2; RÉGIS ADRIEL ZANETTE3; LUCIANO 
SCHIMITT1; SILVIA GONZALEZ MONTEIRO4 

Ornithocoris é um Hemíptera da família Cimicidae que parasita principalmente de aves domésticas e selvagens. Visto 
isto, considerou-se oportuno registrar dois casos isolados de parasitismo por Ornithocoris sp. em residências no 
município de Santa Maria, RS. Em ambos os casos, os moradores relataram presença de insetos andando nas casas à 
noite, além de prurido intenso e de manchas no local da picada dos mesmos. Todos os residentes foram acometidos, 
além de um canino. A elevada infestação no ambiente permitiu visualizar o Ornithocoris sp., nas paredes, cama e perna 
de uma criança quando dormia. Os dois casos têm em comum a ocorrência na primavera e presença de ninhos de 
pássaros próximos a casa. Portanto, conclui-se que este inseto pode se alimentar de sangue humano na falta de aves, 
seus hospedeiros preferenciais. 
Palavras – Chave: Cimicidae, parasitismo, humanos.  
 
Código O-039  
ESTUDO DA FAUNA DE MOSQUITOS (DIPTERA: CULICIDAE) EM AMBIENTES INTRADOMICILIAR E 
PERIDOMICILIAR NA CIDADE DE LAGES, SC.  
STUDY OF THE MOSQUITOES’ FAUNA (DIPTERA: CULICIDAE) IN THE DOMICILES AND THE PERIPHERAL 
ENVIRONMENT IN THE CITY OF LAGES, SC. 

CARLOS JOSÉ RAUPP RAMOS (CAV/UDESC); VALDOMIRO BELLATO (CAV/UDESC); ANTONIO PEREIRA DE 
SOUZA (CAV/UDESC); AMÉLIA APARECIDA SARTOR (CAV/UDESC); ANDERSON BARBOSA DE MOURA 
(CAV/UDESC); FRANCIELE CENTENARO (CAV/UDESC) 

Com os objetivos de identificar as espécies de culicídeos em ambientes peri e intradomiciliar da cidade de Lages, SC e 
determinar a freqüência nestes ambientes, no período de março de 2006 a março de 2007, foram capturados 
mensalmente dípteros da família Culicidae, no horário das 6 às 10 h da manhã, em ambientes peri e intradomiciliar de 
cinco residências de um bairro central e de cinco de dois bairros da periferia, do município de Lages, SC. Os mosquitos 
adultos foram coletados com capturadores de sucção e em duas residências também com armadilha luminosa 
automática. Após a coleta, os adultos capturados foram mortos. As larvas e as pupas foram coletadas nos mesmos 
ambientes em que foram coletados os adultos, nos mesmos dias, sendo vistoriados os locais com acúmulo de água por 
condições naturais e/ou artificiais. Estas foram capturadas com conchas plásticas e/ou com redes de malhas finas, em 
ambientes artificiais, ou por simples sifonagem em ambientes naturais. Após a coleta, as larvas e as pupas foram 
acondicionadas em tubos de ensaio com álcool 70%, fechados e identificados. Todo o material foi transportado ao 
Laboratório de Parasitologia e Doenças Parasitárias do CAV-UDESC onde foram processados de acordo com as 
técnicas de Consoli e Lourenço-de-Oliveira (1994) e identificados de acordo com Forattini (1962). Foram coletados um 
total de 593 adultos, sendo 592 de Culex quinquefasciatus, destes 242 foram de ambiente intradomiciliar 349 de 
ambiente peridomiciliar, 01 adulto de Ochlerotatus scapularis de ambiente peridomiciliar, e 14 larvas de Oc.  fluviatilis, 
04 larvas de Aedes albopictus e centenas de larvas e pupas de Culex quinquefasciatus.  
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Código O-040 
FLEBOTOMÍNEOS (DIPTERA, PSYCHODIDAE) DE ÁREA DE CERRADO NO MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ, 
CENTRO-LESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL. 
SANDFLIES (DIPTERA: PSYCHODIDAE) FROM A CERRADO AREA OF CORUMBATAÍ CITY, CENTRAL EAST 
REGION OF SÃO PAULO STATE, BRAZIL. 

ANDRE ANTONIO CUTOLO E CLAUDIO  JOSÉ VON ZUBEN -  (DEPTO DE ZOOLOGIA, IB, UNESP, RIO CLARO) 

O conhecimento da distribuição e ecologia das espécies de flebotomíneos é fundamental para a vigilância 
epidemiológica das leishmanioses. A pesquisa e a divulgação do encontro destes insetos colaboram para a 
determinação do risco de transmissão das mesmas. Realizaram-se capturas de flebotomíneos em fragmento de cerrado 
strictu sensu em área rural do município de Corumbataí, no período de julho a novembro de 2004.  Foram utilizadas 
duas armadilhas luminosas automáticas do tipo CDC, das 18h às 8h, sendo uma coleta por mês, resultando em 112 
horas de exposição. Durante o período de estudo, foi capturado um total de 60 flebotomíneos pertencentes a dez 
espécies diferentes. A espécie mais abundante e a única presente em todas as capturas foi Pintomyia monticola com 
um total de 15 (25,0%) espécimes, a segunda foi Pintomyia pessoai com 14 (23,3%) e a terceira Brumptomyia 
guimaraesi com 12 (20,0%) indivíduos coletados. As demais espécies, Psathyromyia aragaoi, Brumptomyia avellari, 
Brumptomyia brumpti, Brumptomyia cunhai, Pintomyia bianchigalatiae, Evandromyia termitophila e Nyssomyia whitmani 
somaram 19 (31,2%) exemplares capturados. A presença de Pintomyia pessoai e Nyssomyia whitmani indica risco de 
transmissão da Leishmaniose Tegumentar Americana na área estudada.  

 
 
“PROTOZOOLOGIA / SARCOMASTIGOPHORA / ESTRATÉGIAS / MÉTODOS DE 
CONTROLE / CÃES E GATOS  
 
Código O-041 
DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA PELAS TÉCNICAS DE IMUNOISTOQUÍMICA E PCR 
UTILIZANDO TECIDOS DE CÃES PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA, SP 

JULIANA ASSIS (FOA/UNESP-CAMPUS DE ARAÇATUBA); NINA MARI G. P. QUEIROZ (FOA/UNESP-CAMPUS 
DE ARAÇATUBA); WILMA A. STARKE BUZETTI (FE/UNESP - CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA); CÁRIS M. NUNES 
(FOA/UNESP - CAMPUS DE ARAÇATUBA); ANTONIO C.F. NORONHA JR. (CENTRO DE ZOONOSE DE ILHA 
SOLTEIRA); MARIA F. NEVES (FE/UNESP- CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA) 

A Leishmaniose é causada pelo protozoário Leishmania (L.) chagasi o qual é transmitido pela picada de Lutzomyia 
longipalpis. O cão doméstico é considerado o principal reservatório para infecção de Leishmania em humanos e outros 
cães. O diagnóstico da leishmaniose está fundamentado nos sinais clínicos, visualização direta do parasito em 
aspirados do linfonodo e medula óssea, “imprinting”, sorologia, imunoistoquímica e métodos moleculares. Atualmente 
existem controvérsias quanto ao melhor método de diagnóstico, pois os resultados podem variar de acordo com a 
evolução da doença e resposta imunológica do hospedeiro. O objetivo do trabalho foi testar as técnicas de 
imunoistoquímica e de PCR em cães suspeitos e negativos pelos testes parasitológicos e sorológicos. Dentre os 34 
animais autopsiados pelo Centro de Controle de Zoonoses de Ilha Solteira foram colhidas amostras do baço, linfonodo e 
fígado de cães considerados suspeitos (9) e negativos (5) pelos testes parasitológicos e sorológicos (RIFI e ELISA). As 
técnicas realizadas foram a imunoistoquímica com o anticorpo primário de soro hiperimune de cães naturalmente 
infectados com Leishmania e a PCR na qual foi amplificado um fragmento de 120pb utilizando primers para o gênero. 
Dos 9 animais suspeitos, a PCR foi positiva para DNA de Leishmania sp no baço,  linfonodo e fígado de  7 (77,7%) 
cães. Dos 05 animais negativos, a PCR foi positiva no fígado e baço de 4 (80,0%) cães e no linfonodo de  3 (60,0%). 
Na técnica de imunoistoquímica todos estes cães foram considerados negativos. Os resultados da PCR com tecidos do 
baço, linfonodo e fígado indicam uma maior sensibilidade da PCR em relação à imunoistoquímica e pode ser sugerido 
sua utilização no diagnóstico definitivo da doença.   
 
Código O-042  
ZOONOTIC ASSEMBLAGES OF GIARDIA DUODENALIS IN FREE RANGE DOGS FROM THE MUNICIPALITY OF 
RIO GRANDE, RIO GRANDE DO SUL, SOUTHERN BRAZIL 

KEPPS, M.S.S.F.; RAMOS, T.S.a; VON GROLL, A.; SOARES, R.M.; SILVA, P.E.A.d; SCAINI, C.J.d. 

Giardia duodenalis é um protozoário entérico ubíquo que infecta os seres humanos, animais domésticos e silvestres. 
Embora isolados de G. duodenalis obtidos de diferentes espécies de hospedeiros sejam morfologicamente idênticos, 
estes podem ser diferenciados com o emprego da PCR, associado à análise de seqüências genômicas de glutamato 
desidrogenase (gdh), alongamento do fator- ̈e triose fosfato isomerase (tpi). O objetivo deste estudo foi investigar a 
freqüência do genótipo A de G. duodenalis em cães errantes na cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. No 
período de março de 2006 a setembro de 2007, foram examinadas amostras de fezes de 126 cães, pelo método de 
flutuação com solução de sulfato de zinco, sendo identificados cistos de Giardia em 29 amostras. Destas, ocorreu 
amplificação do gene gdh, usando primers GDH-F0 and #579II, em 22 amostras. Posteriormente, foi identificado o 
genótipo A em quatro amostras, usando primers para o gene tpi. A identificação do genótipo A de G. duodenalis em 
cães constitui-se no primeiro registro no estado do Rio Grande do Sul, sendo importante a realização de mais estudos 
para investigar o papel que os cães desempenham na transmissão zoonótica da giardíase na região sul do Brasil.  
Palavras – Chave: Giardia duodenalis, potencial zoonótico, cães. 
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Código O-043  
EFICACIA NO CONTROLE DE GIÁRDIA SPP. E SEGURANÇA CLINICA DO PRODUTO ENDOG®  
EFFICACY IN GIADIA CONTROL AND SAFETY USAGE OF ENDOG® 

FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO (DISCENTE DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, INSTITUTO DE 
VETERINÁRIA (IV), UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ), BOLSISTA CNPQ); 
VANESSA PAULINO DA CRUZ VIEIRA (DISCENTE DE MESTRADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS VETERINÁRIAS, INSTITUTO DE VETERINÁRIA (IV), UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE 
JANEIRO (UFRRJ), BOLSISTA CNPQ); RAQUEL MOREIRA PIRES DOS SANTOS MELO (DISCENTE DE 
DOUTORADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS, IV/UFRRJ, BOLSISTA 
CAPES); MARIA CLARA DA SILVA NEGREIROS BOTELHO (MÉDICA VETERINÁRIA AUTÔNOMA); KATHERINA 
COUMENDOUROS (PROFESSORA DO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA ANIMAL, IV/UFRRJ); JULIO 
ISRAEL FERNANDES (DISCENTE DE DOUTORADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
VETERINÁRIAS, IV/UFRRJ, BOLSISTA CNPQ); THAÍS RIBEIRO CORREIA (PÓS-DOUTORANDA DO 
DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA ANIMAL (DPA), IV/UFRRJ, BOLSISTA FAPUR); THIAGO LUIZ PEREIRA 
MARQUES (RESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA ANIMAL (DPA), IV/UFRRJ, BOLSISTA 
FAPUR); FABIO BARBOUR SCOTT (PROFESSOR ADJUNTO DO DPA/IV/UFRRJ) 

Giardia é um protozoário que habita o trato intestinal de uma grande variedade de animais. Não são invasivos,habitam e 
se multiplicam no lúmem intestinal. Várias drogas vêm sendo utilizadas em seu controle, necessitando de novos estudos 
para seu controle eficiente. O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficácia e segurança do produto ENDOG®, 
frente a infecções naturais por Giardia sp em cães. Com esta finalidade foram utilizados 12 cães Beagle selecionados 
mediante diagnóstico positivo para Giardia sp, obtidos através da coleta de fezes e realização  de exame 
coproparasitológico onde se utilizou a técnica de Centrifugo-flutuação em sulfato de zinco. Posteriormente os animais 
foram divididos em dois grupos de seis animais cada um, onde o Grupo I foi considerado controle devido a não ter 
recebido qualquer forma de tratamento e o Grupo II de animais tratados com 50 mg de praziquantel + 144 mg de 
pamoato de pirantel + 150g de febantel + 0,006mg de ivermectina formulação esta presente em 1 comprimido de 
ENDOG® que é indicada para cada 10 Kg de peso corporal utilizados durante 3 dias consecutivos. Para determinação 
da eficácia foi utilizada a mesma técnica de diagnóstico citada anteriormente nos dias +7, +8, e +9 totalizando três 
amostras analisadas, fato este devido a eliminação intermitente dos cistos. Para os 6 animais tratados no ensaio, não foi 
observada a presença de cistos do protozoário nas fezes até 9 dias após o tratamento, enquanto que os animais do 
grupo controle permaneceram positivos até esta data. Estes dados refletindo uma eficácia de 100% do ENDOG®  no 
tratamento das giardíases. Concluímos que a formulação do ENDOG® se mostrou eficaz quando utilizada na dose 
recomendada no tratamento das giardíases dos cães, além de não causar nenhum prejuízo ao animal devido a sua 
utilização. 
 
Código O-044 
UTILIZAÇÃO DO FUNGO METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. ACRIDUM NO CONTROLE BIOLÓGICO DE LARVAS 
DE LUTZOMYIA LONGIPALPIS  
USE OF THE METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. ACRIDUM FUNGI IN THE BIOCONTROL OF LUTZOMYIA 
LONGIPALPIS LARVAE 

STHENIA S. A.  AMÓRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS VETERINÁRIAS, LAB. DOENÇAS PARASITÁRIAS); CLAUDIA M. L.  BEVILAQUA (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO CEARÁ, PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS, LAB. DOENÇAS 
PARASITÁRIAS); FRANCISCO M. C.  FEIJÓ (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO, LAB. 
MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA, MOSSORÓ-RN); NILZA D.  ALVES (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 
SEMI-ÁRIDO, LAB. MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA, MOSSORÓ-RN); PAULA G. M.  OLIVEIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO, LAB. MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA, MOSSORÓ-RN); ROMEIKA H. M.  
ASSUNÇÃO (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO, LAB. MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA, 
MOSSORÓ-RN); GISLAYNE C. X.  PEIXOTO (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO, LAB. 
MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA, MOSSORÓ-RN); FÚLVIO A. M.  FREIRE (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 
DO SEMI-ÁRIDO, LAB. MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA, MOSSORÓ-RN); MICHELLINE V.  MACIEL (UNIV. EST. 
DO CEARÁ, PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS, LAB. DOENÇAS 
PARASITÁRIAS); ANA C. F. L.  MELO (UNIV. FED. DO PIAUÍ, CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO) 

A importância vetorial dos flebotomíneos na dinâmica da transmissão da leishmaniose visceral exige intensivas 
investigações da sua ecologia e avaliação das ações de controle propostas, como parte integrante da rotina dos 
serviços de saúde pública, sobretudo nas regiões onde as leishmanioses são endêmicas. Nesse contexto, uma 
alternativa de controle sugerida é o uso do controle biológico do vetor com fungos entomopatogênicos. Baseado no 
exposto, o presente estudo avaliou a ação do fungo Metarhizium anisopliae var. acridum no desenvolvimento de larvas 
de 2º estágio de Lu. longipalpis. Para tanto foram preparadas 5 diluições de 104 a 108 conídios/mL do fungo  
acompanhados dos controle negativo e positivo, com 9 repetições. Tendo sido aspergido 3mL de cada diluição em 
potes contendo 30 larvas, onde foi analisada a mortalidade e longevidade larvar. As larvas mortas foram semeadas em 
BDA para reisolamento fúngico oriundo do material infectado, para posterior identificação. As análises dos dados foram 
feitas através de regressão linear simples e ANOVA. A ação de M. anisopliae var. acridum sobre larvas, demonstrou um 
mortalidade média de 77%, não havendo diferença significativa entre as diferentes concentrações utilizadas, inclusive 
no tocante a sua longevidade a qual ficou em torno de 26 dias, diferindo positivamente do controle negativo. Contudo, 
não houve êxito no reisolamento fúngico. Podendo-se concluir que, M. anisopliae var. acridum possui potencial 
patogênico sobre larvas de Lu. longipalpis, embora seja necessário mais pesquisas para obtenção de maiores 
evidências.    Agradecimento CAPES 
 
 



419 

 

Código O-045 
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA LEISHMANIA (L.) CHAGASI EM GATOS DE ARAÇATUBA-SP. 
 

SEARCH OF ANTIBODIES AGAINST LEISHMANIA (L.) CHAGASI IN  CATS OF ARAÇATUBA -SP. 

KATIA DENISE SARAIVA BRESCIANI (DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL - FOA – 
UNESP – ARAÇATUBA, ARAÇATUBA, SP ); ANNA CLAUDIA  MARQUES SERRANO (DEPARTAMENTO DE 
APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL - FOA – UNESP – ARAÇATUBA, ARAÇATUBA, SP ); ELISA  SAN 
MARTIN MOURIZ SAVANI (LABORATÓRIO DE ZOONOSES E DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES – 
CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE SÃO PAULO); SANDRA REGINA NICOLETTI D'AURIA 
(LABORATÓRIO DE ZOONOSES E DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES – CENTRO DE CONTROLE DE 
ZOONOSES DE SÃO PAULO ); SILVIA HELENA  VENTUROLI PERRI (DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUÇÃO 
E SAÚDE ANIMAL - FOA – UNESP – ARAÇATUBA, ARAÇATUBA, SP ); CARIS  MARONI NUNES 
(DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL - FOA UNESP – ARAÇATUBA, ARAÇATUBA, SP 
); CARLOS  NORIYUKI  KANETO (DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL - FOA – UNESP 
– ARAÇATUBA, ARAÇATUBA, SP ) 

Em uma área endêmica para a leishmaniose visceral canina, a investigação da ocorrência desta zoonose em felinos é 
considerada importante. Este trabalho teve como objetivo determinar a ocorrência de anticorpos contra Leishmania (L.) 
chagasi em gatos domiciliados e verificar sua associação com as variáveis sexo, idade e raça. Estes animais foram 
encaminhados por seus proprietários ao Centro de Controle de Zoonoses de Araçatuba, SP, para serem eutanasiados. 
Um total de 400 felinos foram avaliados, 206 fêmeas e 194 machos, sendo que 37,5% (15/400) foram caracterizados 
como das raças Siamesa e Persa e os demais não apresentavam raça definida. Em relação às faixas etárias, a maioria 
dos gatos tinha mais de um ano (45,2%) seguido de gatos de até um mês de vida (30,2%) e de gatos com mais de 30 e 
até 60 dias de idade (11,7%). As amostras séricas foram processadas por meio da reação de imunofluorescência 
indireta (RIFI) empregando-se como antígeno formas promastigotas de Leishmania (L.) chagasi, sendo considerado 
reagente título igual ou acima de 40. Todas as amostras analisadas pela RIFI foram negativas quanto a presença de 
anticorpos contra Leishmania. A partir dos dados obtidos, pode-se concluir que não  foram detectados anticorpos contra 
o referido protozoário nos felinos envolvidos neste estudo. 
 
Código O-046 
OCORRÊNCIA DE LEISHMANIA SPP. EM CÃES CAPTURADOS PELO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES 
DO MUNICÍPIO DE BELÉM, PARÁ – RESULTADOS PRELIMINARES 
 

OCURRENCE OF LEISHMANIA SPP. IN DOGS CAPTURED BY ZOONOSIS CONTROL CENTER FROM BELÉM, 
PARÁ- PRELIMINARY RESULTS 

CHRISTINE A. QUEIROZ (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ); 
CAMILA  F. MIRANDA (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES); 
DIEGO. P. ALONSO (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA/ DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA-
BOTUCATU/SÃO PAULO); PAULO E. M. RIBOLLA (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA/ DEPARTAMENTO 
DE PARASITOLOGIA-BOTUCATU/SÃO PAULO); ALESSANDRA SCOFIELD (FACULDADE DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ); GUSTAVO GÓES-CAVALCANTE (FACULDADE DE 
MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ.) 

As leishmanioses são enfermidades infecciosas zoonóticas causadas por protozoários do gênero Leishmania e são  
transmitidos durante a hematofagia do mosquito do gênero Lutzomyia. Os cães (domiciliados ou não) têm importante 
papel na cadeia epidemiológica em áreas urbanas, principalmente da leishmaniose visceral. O trabalho teve como 
objetivo verificar a ocorrência da infecção por Leishmania spp. em cães capturados pelo Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) do município de Belém e localizar possíveis áreas de risco de ocorrência de leishmaniose, através da 
identificação dos locais de captura dos cães. Durante o período de agosto de 2007 a janeiro de 2008 foram coletadas 
100 amostras de sangue de cães adultos de ambos os sexos, de idades e raças variadas, capturados pelo CCZ nos 
seguintes bairros do município de Belém: Sacramenta (n=1), Pedreira (n=7), Tapanã (n=8), Coqueiro (n=2), Souza 
(n=2), Terra-firme (n=8), Canudos (n=17), Marco (n=5), Icoaraci (n=20), Tenoné (n=4), Cordeiro de Farias (n=4), Outeiro 
(n=5), Vila da Barca (n=4), Marambaia (n=6), Benguí (n=2), Umarizal (n=1), Satélite (n=2) e Reduto (n=2). As amostras 
foram submetidas à Reação da Polimerase em Cadeia (PCR) utilizando-se os primers LINR4-LIN19, para controle 
positivo utilizou-se 0,25pg de DNA extraído de promastigotas de Leishmania mantidas em meio de cultura, e o DNA de 
amostras de sangue colhidas de cães saudáveis foram os controles negativos. Das 100  amostras de sangue 
analisadas, houve amplificação de fragmentos de DNA do gênero Leishmania em 98% (98/100). Em todos os bairros 
amostrados foram capturados cães positivos para Leishmania spp. Os resultados obtidos são alarmantes, pois 
demonstram o risco de infecção que estão expostos os moradores dos bairros em que os cães estudados foram 
capturados. As amostras positivas serão submetidas à análise com enzimas de restrição (RFLP-PCR) a fim de se 
diferenciar a presença do DNA de Leishmania chagasi do DNA de outras espécies de Leishmania. 
Agradecimento UFPA, CNPQ e CRMV-PA/AP pelo apoio financeiro. 
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Código O-047 
FREQUÊNCIA DE GIARDIA SPP. EM ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES DIAGNOSTICADOS ATRAVÉS DE 
EXAME DE FEZES, NA REGIÃO DE PASSO FUNDO, RS. 
 

FREQUENCY OF GIARDIA SPP. IN DOMESTIC AND WILD ANIMALS DIAGNOSED BY STOOL EXAMINATION IN 
THE REGION OF PASSO FUNDO, SOUTHERN BRAZIL 

MARIA ISABEL BOTELHO VIEIRA (UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO); ROBERTO BAGATTINI MORAES 
(UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO); CLAUDINELE GASPARINI DA SILVA (UNIVERSIDADE DE PASSO 
FUNDO); MATEUS TONIAL DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO); MANOEL GREGÓRIO DE BEM 
(UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO); GIOVANA BUESNELLO (UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO) 

O gênero Giárdia é um protozoário flagelado que habita o trato intestinal, parasitando uma grande variedade de 
hospedeiros vertebrados, entre eles o homem. O ciclo de vida consiste em dois estágios: trofozoítos e cistos viáveis, os 
quais contaminam alimentos e água. Este trabalho teve como objetivo avaliar a freqüência de cistos de Giárdia spp. em 
animais domésticos e silvestres diagnosticados através de exames de rotina no Laboratório de Doenças Parasitárias da 
Universidade de Passo Fundo, RS, Brasil. Esta avaliação foi realizada do período de janeiro a junho de 2006, em 
diferentes espécies animais de diferentes faixas etárias. Desta amostragem 81 exames foram de cães, 12 de gatos, 2 
de coelhos, 39 de primatas e 19 de aves. As amostras fecais foram acompanhadas de uma ficha de identificação onde 
constavam dados como idade, raça, espécie animal, data da coleta, história clínica, sendo este dado extremamente 
importante, pois se procurou fazer uma melhor associação com o estado clínico dos animais e os resultados 
encontrados nos exames laboratoriais realizados. As coletas foram realizadas em dias alternados totalizando três 
coletas por animal, o que pode aumentar a chance de se obter resultados positivos. O método de diagnóstico usado foi 
à técnica de centrífugo-flutuação em solução de sulfato de zinco a 33%. O diagnóstico foi baseado na presença de 
cistos e/ou trofozoítos do protozoário. Após a execução da técnica as lâminas foram examinadas em microscópio óptico 
(40X). Das 153 amostras analisadas 64% eram positivas, sendo que para os cães esta positividade foi de 62,96%; 
felinos 100%; coelhos 50%; primatas 56,41% e aves 12%. Os resultados encontrados no presente trabalho revelaram 
uma alta incidência de Giardia spp. nos animais avaliados demonstrando que a fonte de infecção está disseminada 
nestes ambientes, representando risco de re-infeções entre os animais domésticos e silvestres, além de riscos 
zoonóticos. 
 
 
Código O-048 
IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DO ISOLADO DE GIARDIA DUODENALIS EM CÃES DOMICILIADOS E DE CANIL 
DE UBERLÂNDIA – MINAS GERAIS 
 

MOLECULAR IDENTIFICATION OF GIARDIA DUODENALIS ISOLATES FROM  HOUSEHOLD DOGS  AND 
COMMERCIAL KENNELS FROM UBERLÂNDIA- MINAS GERAIS 

MARIA JOSÉ SANTOS MUNDIM (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - LABORATÓRIO DE 
PARASITOLOGIA); RODRIGO  SOARES MARTINS (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - DEPARTAMENTO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL ); ANA  LÁZARA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE UBERLÂNDIA - LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA); LUIZ ANTÔNIO  GOIABEIRA ROSA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE UBERLÂNDIA - LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA); SIRLEY MANZAN HORTÊNCIO (MÉDICO 
VETERINÁRIO - AUTÔNOMO); DALIANE FARIA GRAMA (UNIVERSIDADE FEDERAL UBERLÂNDIA - 
LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA ); ELAINE  SILVA MARQUES FARIA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA - LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA); MÁRCIA CRISTINA  CURY (UNJIVERSIDADE FEDERAL 
DE UBRELÂNDIA - LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA) 

A caracterização molecular dos isolados da Giardia spp. em diferentes hospedeiros é imperativa para a epidemiologia 
das doença nos animais e no homem. O objetivo desse estudo foi identificar molecularmente o isolado de G. duodenalis 
em cães procedentes de domicílio e de canis do município de Uberlândia, Minas Gerais. Fezes de 216 cães de canil e 
de 102 cães de domicílios, de diferentes faixas etárias, sexo e raça, foram coletadas. De cada animal foram obtidas três 
coletas fecais em dias e semanas diferentes, para dar mais confiabilidade aos resultados. As fezes  
foram processadas pelo método de flutuação em sulfato de zinco para detecção de cistos. As lâminas positivas foram 
lavadas em PBS e o conteúdo para posterior purificação foi colocado em microtubos. Para amplificação do gene GDH 
foram utilizados ‘primers” #579II, GdhFII e realizada a reação em cadeia pela polimerase (PCR). Os fragmentos 
amplificados foram visualizados por eletroforese em gel de agarose. O sequenciamento foi realizado com Kit comercial 
ABI Prism Big Dye TM terminator  e as seqüências amplificadas pelo programa Clustal X. A análise da genotipagem 
revelou que para os cães de canil foram detectadas as ‘assemblages’ B e D e para os domiciliados a D. Baseado nos 
resultados, observa-se que o genótipo específico para cães (D) parece ocorrer mais frequentemente. O genótipo B não 
é humano específico, sendo isolado em outros animais, existindo um risco zoonótico. 
Agradecimento à FAPEMIG pelo financiamento do projeto  
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Código O-049 
ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA EM CÃES ERRANTES NO MUNICÍPIO 
DE  GOIÂNIA, GOIÁS 
 

ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY FOR CANINE VISCERAL LEISHMANIASIS IN DOGS FROM 
GOIÂNIA, GOIÁS 

ELISA MR AZEVEDO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG); GUIDO FC LINHARES (UFG); VANESSA SF 
OLIVEIRA (UFG); ANDREA C SILVA (UFG); HÉRIKA X COSTA (UFG); CARLOS EF ALVES (UFG) 

A leishmaniose visceral canina (LVC) tem como agente nas Américas a Leishmania chagasi. A Leishmania, seus 
vetores e reservatórios estão amplamente distribuídos em praticamente todo território brasileiro. De acordo com o Plano 
de Controle da Leishmaniose Visceral do Ministério da Saúde, o município de Goiânia não se enquadra como área de 
transmissão. No entanto, o mesmo é classificado como “área vulnerável”, tendo em vista o fluxo migratório intenso, 
fazendo parte de um eixo viário comum de municípios com casos autóctones. No município de Goiânia, o primeiro caso 
registrado de LVC, com confirmação laboratorial, foi realizado no ano de 2005, em um cão procedente de Fortaleza – 
CE, onde a doença apresenta caráter endêmico. O diagnóstico da LV no Brasil é um enorme desafio para os órgãos de 
controle de endemias, sendo necessário o desenvolvimento de métodos de diagnóstico rápidos, acurados e acessíveis 
a população. O objetivo desse estudo foi determinar a freqüência de anticorpos anti-Leishmania em cães errantes 
capturados pelo Departamento de Controle de Zoonozes de Goiânia. Foram utilizados 251 cães, sem raça definida, de 
idades variadas e de ambos os sexos. Para as provas sorológicas, foram coletados 5 mL de sangue da cada animal e 
empregou-se o kit ELISA recombinante (Biokit ELISA/S7, Biogene). Do total de animais estudados (n=251), 4 (1,593%) 
foram positivos. Diante das evidências, ressalta-se a importância para o diagnóstico definitivo da LVC, na rotina da 
investigação epidemiológica, a realização do exame parasitológico direto, o que diminuiria a probabilidade de erro e 
aumentaria a precisão diagnóstica. . Sabendo-se que ocorrência da doença em uma determinada área depende 
basicamente da presença do vetor susceptível e de um hospedeiro/reservatório igualmente susceptível, a possibilidade 
de que o homem, principalmente crianças desnutridas, desenvolvam a doença é grande, portanto as autoridades 
competentes na área de saúde pública devem tomar medidas preventivas para a população,uma vez que Goiânia é 
considerada livre da enfermidade. Frente aos resultados obtidos nesse estudo, as autoridades competentes na área de 
saúde pública devem alertar-se diante da situação epidemiológica do município. 
 
 
Código O-050 
LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA EM CÃO DE CALDAS NOVAS, GOIÁS  
 

CANINE VISCERAL LEISHMANIASIS IN DOG FROM CALDAS NOVAS, GOIÁS 

ELISA MR AZEVEDO1; GUIDO FC LINHARES3; SABRINA C DUARTE2; VALÉRIA DS JAYME3; HELTON F 
OLIVEIRA5; VILMA F OLIVEIRA4 

O presente trabalho teve como objetivo relatar um caso autóctone de leishmaniose visceral em cão da cidade de Caldas 
Novas - GO, região até então considerada área livre da enfermidade. O animal, encaminhado para atendimento no 
Hospital Veterinário da Universidade Federal de Goiás, apresentava perda de peso, área de alopecia no dorso nasal de 
formato irregular, onicogrifose, atrofia dos músculos da cabeça e enfartamento do linfonodo poplíteo direito. Para o 
diagnóstico laboratorial foram colhidas amostras por biópsia de pele íntegra da região auricular, punção de linfonodo 
poplíteo para preparo de lâminas coradas pelo Giemsa e 5 mL da sangue para obtenção de soro, para realização do 
diagnóstico sorológico (ELISA). A microscopia direta revelou grande quantidade de formas amastigostas de Leishmania 
no citoplasma de macrófagos a partir da avaliação de imprint obtido de fragmento de pele e “squash” do aspirado de 
linfonodo. Com base na apresentação clínica, no exame parasitológico e sorológico das amostras, concluiu-se o 
diagnóstico de calazar. Palavras-chave: Leishmaniose Visceral Canina, Kala-azar, cão, Leishmania chagasi, Caldas 
Novas 
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“PROTOZOOLOGIA / APICOMPLEXA / RUMINANTES” 
 
Código O-051 
AVALIAÇÃO SOROLÓGICA PARA NEOSPORA CANIMUM EM FÊMEAS DE UM REBANHO OVINO DE CRIA EM 
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL 

LEANDRA MARLA OSHIRO (EMBRAPA GADO DE CORTE); JACQUELINE  CAVALCANTE BARROS (EMBRAPA 
GADO DE CORTE); BRUNO  GRECCO (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA/ UFMS); KELLY NODA 
GONÇALVES (EMBRAPA GADO DE CORTE); RENATO ANDREOTTI (EMBRAPA GADO DE CORTE) 

Neospora caninum é um protozoário intracelular obrigatório que pode causar paralisia e morte em cães sendo 
considerado um dos mais importantes agentes causadores de abortamento em bovinos em muitos países. A 
neosporose ocorre com menor freqüência em ovinos, mas experimentalmente os sintomas clínicos e histopatológicos 
são similares ao dos bovinos. O objetivo desse trabalho foi avaliar a presença de anticorpos anti–Neospora caninum em 
todas as fêmeas de um rebanho ovinos de cria, com manejo reprodutivo utilizando monta natural, no município de 
Campo Grande - Mato Grosso do Sul. Por meio do teste de Imunofluorescência Indireta 441 amostras de sangue de 
fêmeas em idade reprodutiva foram analisadas. As lâminas de imunofluorescência preparadas por meio do cultivo em 
células Vero infectadas com a cepa NC-1 foram incubadas com soros na diluição de 1:50 e incubadas em câmara 
úmida por 30 minutos. Após lavar em PBS e água destilada foi adicionada à lâmina o conjugado anti-IgG ovino e 
novamente incubada em câmara úmida seguindo o processo descrito anteriormente. Das 441 amostras analisadas 136 
foram consideradas positivas (30,1%). Em uma observação anterior com avaliação de 58 animais foi encontrado 12% 
de soros reagentes na mesma região. O resultado obtido neste trabalho sugere que anticorpos anti-Neospora caninum 
estão presentes neste rebanho ovino de cria com um índice considerado alto. Tendo em vista o aumento de 31,5% no 
rebanho ovino no Estado de Mato Grosso do Sul nos últimos anos, estudos epidemiológicos são necessários para se 
obter maiores informações sobre a prevalência do parasita em ovinos no estado, suas formas de transmissão e a sua 
importância com relação a ocorrência de abortos. 
 
Código O-052 
PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-Toxoplasma gondii EM BOVINOS ABATIDOS EM MATADOUROS DO 
ESTADO DA BAHIA, BRASIL 

 

PREVALENCE OF ANTIBODIES ANTI-TOXOPLASMA GONDII IN SLAUGHTERED CATTLE AT STOCKYARDS IN 
THE STATE OF BAHIA, BRAZIL. 

FERNANDO H. SPAGNOL1, ELISSON B. PARANHOS2, LAURA LUCIA DOS S. OLIVEIRA2, SIMONI M. DE 
MEDEIROS3, CARLOS WILSON G. LOPES4 E GEORGE R. ALBUQUERQUE5 

Foram analisados 600 soros de bovinos abatidos nos matadouros sob Inspeção Municipal de Ilhéus e Itabuna, e no 
matadouro frigorífico sob Inspeção Federal em Jequié, BA para anticorpos anti-Toxoplasma gondii por 
imunofluorescência indireta. A prevalência total foi de 11,83% (71), sendo os animais positivos 19,3% (37) no matadouro 
de Ilhéus, 9,8% em Itabuna (21) e 6,8% (13) em Jequié. Dos animais positivos, 65 (91,5%) tiveram título de 1:64, e 6 
(8,5%) de 1:256.  A maioria dos soros positivos para T. gondii foram oriundos de animais provenientes de granjas 
leiteiras e foram abatidos nos matadouros sob inspeção municipais em comparação com aqueles animais que 
procederam de fazendas com criação extensiva, e abatidos em matadouros sob inspeção federal. 
Palavras-Chave: Toxoplasmose, prevalência, gado de abate. 
 
Código O-053  
DETERMINAÇÃO E CORRELAÇÃO DE ANTICORPOS ANTI - Neospora caninum EM BOVINOS E CÃES DO 
PARANÁ, BRASIL 

 

DETERMINATION AND CORRELATION OF ANTI-Neospora caninum ANTIBODIES IN CATTLE AND DOGS FROM 
PARANÁ, BRAZIL. 

ROSANGELA LOCATELLI-DITTRICH1; PEDRO C. MACHADO JR2; NICOLLE FRIDLUND-PLUGGE2; ROSÁRIA 
R.T.B. RICHARTZ3; FABIANO MONTIANI-FERREIRA1; LIA F.L. PATRÍCIO1; MARIA A. CARVALHO PATRÍCIO1; 
MARA G. JOINEAU3; MARIELZA PIEPPE3   

O protozoário parasita Neospora caninum é a principal causa de aborto em bovinos e apresenta distribuição mundial. 
Os objetivos do presente estudo foram determinar e comparar a presença de anticorpos anti-Neospora caninum em 
bovinos e em cães rurais, determinando a correlação entre os estados sorológicos. O estudo foi realizado em diferentes 
mesoregiões do estado do Paraná, sul do Brasil. Os soros de 1.263 bovinos, de 77 propriedades rurais, foram avaliados 
quanto a presença de anticorpos anti- N. caninum pelo teste de ELISA. Os soros de 129 cães, de 35 propriedades 
rurais, foram avaliados quanto a presença de anticorpos anti- N. caninum pelo teste de imunofluorescência indireta 
(RIFI). Os anticorpos anti- N. caninum foram detectados em 423 (33%) dos 1.263 bovinos e em 32 (25%) dos 129 cães. 
A soroprevalência de anticorpos anti-N.caninum nos bovinos não foi significativamente maior nas propriedades com 
cães soropositivos, quando comparada com a de propriedades sem cães soropositivos. Esses resultados sugerem que 
a presença de cães soropositivos para N. caninum nas propriedades rurais não contribui para a soroprevalência dos 
bovinos. Neospora caninum está amplamente distribuído entre os bovinos e cães das áreas rurais de todas as 
mesoregiões do Paraná, Brasil. Palavras-chave: Neospora caninum, bovinos, bovinos x cães rurais, Paraná. 
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Código O-054 
PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-TOXOPLASMA GONDII E ANTI-NEOSPORA CANINUM EM REBANHOS 
OVINOS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL. 
 
PREVALENCE OF ANTI-TOXOPLASMA GONDII AND ANTI-NEOSPORA CANINUM ANTIBODIES IN SHEEPS 
FROM MOSSORÓ, RIO GRANDE DO NORTE, BRAZIL. 

HERBERT SOUSA SOARES  (LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA ANIMAL, DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA 
ANIMAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA), MOSSORÓ-RN); SÍLVIA MARIA 
MENDES AHID (LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA ANIMAL, DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA ANIMAL DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA), MOSSORÓ-RN); ANA  CARLA DIÓGENES 
SUASSUNA BEZERRA (LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA ANIMAL, DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA ANIMAL 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA), MOSSORÓ-RN); ROMEIKA HERMÍNIA DE 
MACEDO ASSUNÇÃO PEREIRA (LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA ANIMAL, DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA 
ANIMAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA), MOSSORÓ-RN); HILDA FÁTIMA DE 
JESUS PENA (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL (VPS) DA 
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA USP, SÃO PAULO-SP.); RICARDO AUGUSTO 
DIAS (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL (VPS) DA FACULDADE 
DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA USP, SÃO PAULO-SP.); SOLANGE MARIA GENNARI 
(DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL (VPS) DA FACULDADE DE 
MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA USP, SÃO PAULO-SP.) 

Toxoplasma gondii é um parasita intracelular obrigatório que possui grande variedade de hospedeiros e importância 
médica e veterinária sendo responsável por problemas reprodutivos e perdas econômicas em rebanhos de ovinos, onde 
a infecção torna-se a principal causa de abortamentos, malformações fetais, nascimento de animais prematuros e 
mortes neonatais. Neospora caninum foi recentemente reconhecido e sua apresentação clínica em ovinos é semelhante 
à da toxoplasmose, podendo levar a abortamentos repetidos, entretanto ocorre com pequena freqüência nessa espécie. 
Com o objetivo de conhecer a prevalência destes agentes no município de Mossoró, Rio Grande do Norte, foram 
testadas 409 amostras de soros de ovinos adultos (364 fêmeas e 45 machos) de 35 propriedades rurais, através da 
reação de imunofluorescência indireta, a partir das diluições 1:64 e 1:50 para T. gondii e N. caninum, respectivamente. 
Por ocasião das visitas foi aplicado um questionário epidemiológico para avaliar a associação dos agentes com 
variáveis relacionadas aos animais (sexo, raça), ao ambiente (presença de cães e/ou gatos) e ao manejo (relato de 
problemas reprodutivos nos ovinos, ingestão de placenta pelos cães). Das 35 propriedades examinadas, 23 (65,7%) 
apresentaram pelo menos um animal soropositivo para T. gondii e seis (17,1%) para N. caninum. A prevalência de 
animais soropositivos para T. gondii foi de 20,7% e para N. caninum de 1,8%. Não houve associação entre a 
positividade aos agentes e o sexo, relato de problemas reprodutivos e a presença de cães e/ou gatos nas propriedades. 
T. gondii encontra-se bastante difundido e N. caninum, pelo contrário, apresenta baixa prevalência nos ovinos e 
propriedades da região estudada. 
 
 
Código O-055 
DETECÇÃO DO DNA DE NEOSPORA CANINUM EM CÉREBROS DE BOVINOS ADULTOS COM SINAIS 
NEUROLÓGICOS 
 
DETECTION OF NEOSPORA CANINUM DNA IN THE BRAIN OF ADULT BOVINE WITH NEUROLOGICAL SIGNS 

MARIA APARECIDA DE CARVALHO PATRÍCIO  (SEAB/CDME - PR); ROSANGELA LOCATELLI DITTRICH 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ); ROSÁRIA REGINA TESONI DE BARROS RICHARTZ  (SEAB/CDME - 
PR); REGINA CÉLIA ZONTA DE CARVALHO  (SEAB/CDME - PR); MARA ELIZA GASINO JOINEAU  (SEAB/CDME 
- PR); MARIELZA PIEPER  (SEAB/CDME - PR); MARIELA MORAES MARTINS GOULARTE  (SEAB/CDME - PR) 

Neospora caninum é um protozoário parasita que causa aborto e mortalidade neonatal principalmente em bovinos e 
doenças neuromusculares em cães. Este estudo objetivou determinar a presença do DNA do parasita em encéfalos de 
bovinos com sinais neurológicos. Foram avaliadas 253 amostras de encéfalos, sendo 161 de animais adultos e 92 de 
bezerros, procedentes de todas as regiões do Paraná e com diagnóstico negativo para raiva, pelas técnicas de 
imunofluorescência direta e prova biológica. As amostras coletadas continham fragmentos de medula oblonga, cerebelo 
e córtex (principalmente da região posterior do cérebro). Para o diagnóstico da neosporose, os encéfalos foram 
submetidos à técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR), utilizando-se os iniciadores Np6 e Np21. Foram 
detectadas 28 amostras positivas, representando uma prevalência de 11,07%. Neospora caninum foi detectado nos 
bovinos de corte e de leite, de todas as faixas etárias e procedentes de todas as regiões do Paraná. Os resultados 
indicaram a presença do parasita nos bovinos adultos com sinais neurológicos e com diagnóstico negativo para raiva, 
sugerindo que os veterinários devem incluir a neosporose no diagnóstico das encefalopatias bovinas. 
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Código O-056 
FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À INFECÇÃO PELO TOXOPLASMA GONDII EM OVINOS E CAPRINOS NAS 
REGIÕES DO LITORAL/ ZONA DA MATA E AGRESTE DE PERNAMBUCO, BRASIL 
 
FACTORS ASSOCIATED TO TOXOPLASMA GONDII INFECTION IN OVINES AND CAPRINES OF LITORAL/ZONA 
DA MATA AND AGRESTE FROM PERNAMBUCO, BRAZIL 

MARCIA  DE FIGUEIREDO PEREIRA (UNIV. FED. RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE - RECIFE/PE); RODOLFO 
DE MORAES PEIXOTO (UFRPE - RECIFE/PE); HELIO  LAGONI (FAC. DE MED. VETERINARIA ESAUDE 
PUBLICA DA UNIV. EST. PAULISTA ); HAROLDO  GRECA JUNIOR (FAC. DE MED. VETERINARIA ESAUDE 
PUBLICA DA UNIV. EST. PAULISTA ); JEAN CARLOS RAMOS DA SILVA (UFRPE - RECIFE/PE); RINALDO  
APARECIDO MOTA (UFRPE - RECIFE/PE) 

Objetivou-se com este estudo investigar a participação do Toxoplasma gondii em falhas reprodutivas em pequenos 
ruminantes em criatórios situados na Zona da Mata e Agreste do Estado de Pernambuco e que apresentavam histórico 
de distúrbios reprodutivos. Foram selecionadas 12 propriedades das quais se coletaram amostras de 262 animais, 
sendo 167 caprinos e 95 ovinos. Realizou-se a pesquisa de anticorpos anti–Toxoplasma gondii, utilizando-se a técnica 
da Imunofluorescência Indireta. Foram aplicados questionários investigativos nas propriedades visitadas para identificar 
os fatores de risco associados à infecção. Em 100% das propriedades foram encontrados animais soropositivos. Das 
167 amostras de soro caprino analisadas, 31,7% foram positivas, enquanto que na espécie ovina, das 95 amostras, 
16,9% foram positivas. O resultado do exame de brucelose mostrou-se negativo para 100% das amostras analisadas. 
Para a espécie ovina, não foram observadas associações significativas. Para os caprinos, houve associação 
significativa (p<0,05) para as variáveis manejo intensivo (OR=2,40), exploração leiteira (OR=2,10), animais procedentes 
de outros estados (OR=7,89) e monta natural (OR=5,69). Conclui-se que a infecção pelo T. gondii encontra-se 
disseminada nos rebanhos de caprinos e ovinos estudados e que medidas sanitárias devem ser adotadas para controlar 
os fatores de risco identificados neste estudo. 

 
Código O-057 
DETECÇÃO DE NEOSPORA CANINUM EM FETOS BOVINOS PELA PCR EM TEMPO REAL 
DETECTION OF NEOSPORA CANINUM IN BOVINE FETUS BY PCR REAL TIME 

JOSÉ MÁRCIO S. CARDOSO (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP); SANDRA M. NISHI (USP); LUCIANA M. 
VIERO (USP); SOLANGE M. GENNARI (USP) 

Nove fetos bovinos abortados, com idade variando entre 3,6 a 8,4 meses de gestação, provenientes de duas 
propriedades leiteiras do Vale do Paraíba Paulista, foram examinados pela técnica da PCR em tempo real para 
pesquisa de Neospora caninum. Os fetos foram colhidos e congelados até o momento da análise. Em cinco dos nove 
fetos foram examinados o cérebro e o coração, em três examinou-se somente o cérebro e, em um, somente o coração. 
A extração do DNA foi realizada utilizando-se o reagente DNAzol (InvitrogenÒ, USA) e para cada reação foi utilizado 50 
ng de DNA. Pela PCR em tempo real foi pesquisado o gene 5 do N. caninum  e o controle 18S. As amostras foram 
analisadas em duplicata. Todos os fetos foram positivos sendo detectado DNA de N. caninum em 87,5% (7 dos 8) dos 
cérebros e em 80% (4 dos 5) dos corações examinados. Cérebro e coração provaram ser bons órgãos para pesquisa de 
N. caninum em fetos bovinos e a utilização de dois tecidos, bem como a utilização de duplicatas, aumentou a 
sensibilidade da técnica.  Agradecimento CNPQ, FAPESP 
 
Código O-058 
AVALIAÇÃO DE CINCO MARCADORES PARA A RESPOSTA DE BOS TAURUS À INFECÇÃO POR BABESIA 
BOVIS 
 

EVALUATION OF FIVE MOLECULAR MARKERS FOR BOS TAURUS REACTION TO BABESIA BOVIS INFECTION 

MAGDA VIEIRA BENAVIDES (EMBRAPA PECUÁRIA SUL); ANA MARIA SASTRE SACCO (EMBRAPA PECUÁRIA 
SUL); LUCIANA CORREA DE ALMEIDA REGITANO (EMBRAPA PECUÁRIA SUDESTE) 

A tristeza parasitária bovina (TPB) é causada pelos hemoparasitos Babesia bovis, B. bigemina e Anaplasma marginale, 
que são transmitidos pelo carrapato Boophilus microplus. A doença leva a prostração, febre, anemia e sintomatologia 
nervosa-. Estes sintomas causam perdas de peso, atraso no crescimento e podem levar a morte de animais infectados. 
Altos custos com tratamentos veterinários, diminuição da produção e óbitos fazem da TPB uma doença que provoca 
grandes prejuízos econômicos. Dentre os hemoparasitos, a B. bovis é o agente mais patogênico e o maior  
responsável por altos índices de mortalidade. A prevenção desta doença (através de pré-imunização e vacinas 
atenuadas) utiliza técnicas não totalmente seguras por inocularem agentes vivos usando sangue como veículo. A 
existência de indivíduos que respondem de forma diferente a um mesmo desafio com Babesia spp. indica uma possível 
resistência genética, sugerindo mais uma alternativa auxiliar no controle da TPB através da seleção genética. O objetivo 
deste trabalho foi testar a associação de marcadores situados próximos a, ou em regiões de genes candidatos à 
resposta imune dos bovinos frente a hemoparasitos (BL4 e BMS1617, próximos ao gene do IFNG - IL10, IL12A e IL12B) 
com respostas de primo-infecção por B. bovis em 240 bovinos das raças Hereford e Aberdeen Angus. Amostras de DNA 
foram genotipadas para estes marcadores moleculares. O teste de qui-quadrado não mostrou diferenças significativas 
para as freqüências destes alelos e os fenótipos resistente, intermediário e susceptível, com exceção do BL4 (P=0,02). 
Uma outra análise, a de substituição do alelo mais freqüente, mostrou que alguns alelos aumentavam significativamente 
o volume globular mínimo, característica altamente correlacionada com os fenótipos, como o IL12A*C e o BL4*C e 
outros alelos diminuíam esta característica como o IL12B*I e o BL4*H.  
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Código O-059 
OCORRÊNCIA DE TRANSMISSÃO VERTICAL DE NEOSPORA CANINUM EM FETOS DE BOVINOS ABATIDOS EM 
SENADOR CANEDO – GOIÁS. 

OCCURRENCE OF VERTICAL TRANSMISSION OF NEOSPORA CANINUM IN FETUSES FROM BOVINES 
SLAUGHTERED IN SENADOR CANEDO - GOIÁS. 

PAULA FERNANDES (UFG); DÉBORA MELO (UFG); CYBELLY SCHULZE (UFG); VANESSA OLIVEIRA (UFG); 
MARCELO GUIMARÃES (UFG); ESTHER COLLANTES-FERNANDEZ (UCM); LUIS ORTEGA-MORA (UCM); 
ANDRÉA SILVA (UFG) 

Uma das principais causas de abortamento bovino é a infecção pelo protozoário Neospora caninum (Filo Apicomplexa, 
Família Sarcocystidae), descrito pela primeira vez em cães nos EUA. A neosporose bovina, de ciclo heteroxeno, tem 
como hospedeiros intermediários os bovinos e outros animais e como definitivos já foram descritos os cães e os coiotes. 
A transmissão vertical é a responsável pela manutenção da enfermidade por gerações sucessivas, com uma 
probabilidade de ocorrência de 41 a 95,2%. A prevalência de anticorpos anti-N. caninum em Goiás varia entre 10,3 e 
89,7%. A sorologia é técnica complementar no diagnóstico da neosporose em fetos abortados, realizando-se 
fundamentalmente a técnica de imunofluorescência indireta. Objetivou-se avaliar a importância da transmissão vertical 
de N. caninum, a partir da análise sorológica de líquidos torácicos e abdominais de fetos de variadas idades, obtidos de 
fêmeas da raça zebuína, submetidas ao abate, em um frigorífico no município de Senador Canedo, Goiás. Determinou-
se a idade fetal a partir da distância entre a região occipital e a base da cauda. Um total de 195 líquidos fetais, de fetos 
pertencentes ao segundo e terceiro estágios de gestação, foi colhido e testado por imunofluorescência indireta em 
diluições a partir de 1:8. Resultados positivos foram encontrados em 12 (6,15%) líquidos fetais colhidos de fetos entre 
cinco e oito meses de idade. Os títulos de anticorpos variaram de 1:64 (n=1), 1:128 (n=2), 1:512 (n=3), 1:1024 (n=5) e 
1:2048 (n=1), com maior número de positivos ocorrendo no sexto e sétimo meses. Os resultados obtidos valorizam a 
necessidade de se incluir a neosporose no diagnóstico diferencial de mortalidade embrionária e abortamentos para 
animais da raça zebuína no Estado de Goiás. 
Agradecimento CAPES/MECD Espanha 
 
 
Código O-060 
PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-NEOSPORA CANINUM (APICOMPLEXA: SARCOCYSTIDAE) EM 
BOVINOS  LEITEIROS DE TRÊS MICRORREGIÕES DO ESTADO DO MARANHÃO, BRASIL 

PREVALENCE OF ANTI-NEOSPORA CANINUM (APICOMPLEXA: SARCOCYSTIDAE) ANTIBODIES IN DAIRY 
CATTLE IN THREE MICROREGIONS OF MARANHÃO STATE, BRAZIL 

WHAUBTYFRAN CABRAL TEIXEIRA (DOUTORANDO EM CIÊNCIA VETERINÁRIA DO PPGCV/UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO. E-MAIL: WHAUBTYFRANCT@YAHOO.COM.BR); ROSÂNGELA SOARES 
UZÊDA (PROFESSOR SUBSTITUTO, DEPARTAMENTO DE PREVENTIVA/UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
BAHIA); MARIA INEZ SANTOS SILVA (PROFESSOR ADJUNTO, DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA, 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO); LUIS FERNANDO PITA GONDIM (PROFESSOR ADJUNTO, 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E CLÍNICAS/UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA); LEUCIO CÂMARA 
ALVES (PROFESSOR ADJUNTO, DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA/UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DE PERNAMBUCO); MARIA APARECIDA DA GLORIA FAUSTINO (PROFESSOR ADJUNTO, 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA/UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO) 

Objetivou-se, no presente estudo, pesquisar a prevalência de anticorpos anti-Neospora caninum em 812 amostras de 
soros sangüíneos de bovinos leiteiros procedentes de propriedades rurais de sete municípios das microrregiões de 
Itapecuru-Mirim, Médio Mearim e Presidente Dutra, estado do Maranhão, Brasil. Para o cálculo do tamanho da amostra, 
considerou-se um soroprevalência de 34,7% para N. caninum, com erro máximo de 9,5% e intervalo de confiança de 
95%. Para a detecção de anticorpos da classe IgG, utilizou-se a técnica de Imunofluorescência Indireta (IFI), com ponto 
de corte 1:200, usando como antígeno, taquizoítos da cepa NC-1, mantida em cultura celular no Laboratório de 
Diagnóstico das Parasitoses dos Animais da Escola de Medicina Veterinária da UFBA. Do total de amostras analisadas, 
encontrou-se uma prevalência de 50,74% (412/812). Os títulos variaram de 1:200 a 1:6400, assim distribuídos: 108 
(26,21%) das amostras de soro apresentaram título de 1:200; 132 (32,04%) de 1:400; 94 (22,81%) de 1:800; 46 
(11,16%) de 1:1600, 23 (5,58%) de 1:3200 e nove (2,18%) com títulos de 1:6400. Dentre as microrregiões, a  
Itapecuru-Mirim apresentou o menor percentual de animais soropositivos (20,69%) e Presidente Dutra o maior (47,66%). 
Com relação à variável sexo, observou-se menor prevalência de sororreagentes nas fêmeas (46,80%) do que nos 
machos (52,46%). Em relação às variáveis microrregiões, sexo e idade, verificou-se que não houve diferença 
significativa (P>0,05). Os resultados registram a prevalência de anticorpos anti-N. caninum em bovinos leiteiros das 
microrregiões de Itapecuru-Mirim, Médio Mearim e Presidente Dutra, estado do Maranhão, Brasil. 
Agradecimento CNPq, FAPEMA E INAGRO/MA 
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“HELMINTOLOGIA / PLATHELMINTO / PEQUENOS RUMINANTES” 
 
Código O-061  
RASTREABILIDADE DE PROPRIEDADES RURAIS PARA O DIAGNÓSTICO DE FASCIOLOSE HEPÁTICA NO 
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ, BRASIL 
 

TRACKING ABILITY OF RURAL PROPERTIES FOR FASCIOLIASIS DIAGNOSIS IN THE MUNICIPALITY OF 
CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ, BRAZIL]. 

VAGNER RICARDO DA S. FIUZA1; MURILO DE O. BÔA-MORTE; FRANCIMAR F. GOMES2; FRANCISCO CARLOS 
R. DE OLIVEIRA2; RONALDO B. PAES3 

No ano de 2001 foram identificadas pelo Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E.) 41 propriedades rurais distribuídas em 
diversos municípios da região Norte Fluminense como sendo potenciais focos de fasciolose hepática. Dentre estas, 23 
pertenciam ao município de Campos dos Goytacazes. Durante o período compreendido entre os meses de março de 
2002 e dezembro de 2004 as propriedades localizadas neste município foram rastreadas para a confirmação de casos 
através da coleta de amostras fecais de bovinos para a realização de exames pela técnica dos quatro tamises, bem 
como o recolhimento de moluscos do gênero Lymnaea para sua dissecação. Os resultados coproparasitológicos 
coincidiram na maioria das vezes com os diagnósticos anatomopatológicos realizados pelo S.I.E., pois indicaram a 
presença de animais parasitados em 17 (74%) das fazendas e destas, 8 (47%) pertenciam às localidades de Santa 
Maria, 5 (29%) em Morro do Coco e 4 (24%) Santo Eduardo. A presença da espécie L. columella foi constatada 
somente em três propriedades rurais localizadas no distrito de Santa Maria, no entanto nenhum molusco estava 
parasitado por formas larvais de Fasciola hepatica, logo a existência de casos autóctones não foi confirmada. 
PALAVRAS CHAVE: Fasciola hepatica, epidemiologia, Lymnaea columella, 

 
 
Código O-062 
OCORRÊNCIA DE FASCIOLA HEPATICA EM OVINOS EM CASTELO, ESPÍRITO SANTO  
 

OCCURRENCE OF FASCIOLA HEPATICA IN SHEEP IN THE CASTELO MUNICIPAL DISTRICT, ESPÍRITO SANTO 
STATE 

ALEXANDER M.TANURE (FACASTELO ); ANDERSON  S. DIAS  (FACASTELO ); HUGO G.V.C MANHÃES 
(FACASTELO ) 

A presença de parasitismo de Fasciola hepatica é frequentemente registrada em bovinos criados no sul do estado do 
Espírito Santo. Esse agente é capaz de infectar todos os mamíferos terrestres, porém, bovinos e ovinos são os 
principais. A região do sul desse estado, atualmente, sofre um elevado aumento no registro do número de casos, 
possivelmente, por possuir extensas áreas de foco de disseminação (aquelas na qual alternam inundações e secas 
sazonais) de moluscos. A forma infectante desse agente para o hospedeiro definitivo é a forma de metacercária, 
presente, geralmente, em vegetações. Esse agente é diagnosticado, na maioria das vezes, quando do abate de bovinos 
e tem sido considerado como grande gerador de perda para o produtor e para os donos de frigoríficos da região, devido 
às condenações freqüentes de fígados ao abate, e também perdas na produção de lã em ovinos. Esse trabalho 
objetivou relatar a ocorrência de F. hepatica em ovinos abatidos em Castelo. Quarenta ovinos da raça Santa Inês foram 
abatidos no mês de maio de 2007. No Brasil, é relatada a ocorrência freqüente de parasitismo desse agente apenas na 
região sul do país, no sudeste, o relato de ocorrência de F. hepatica não é freqüente. Trata-se do primeiro registro 
dessa ocorrência nesse estado. Vale salientar que esse fato foi registrado em uma propriedade apenas. Dos animais 
abatidos, houve de ocorrência em 35 ovinos (87,5%) com F. hepatica presentes nos ductos biliares e nos fígados com 
presença de alterações. Estima-se que haja uma quantidade grande de ovinos com parasitismo por esse agente, 
porém, sem registro, quer porque em ovinos a fasciolose tem um índice de mortalidade maior, que porque haja abate 
clandestinos mais freqüentes, possivelmente, fato associado às condenações em abates inspecionados em 
estabelecimentos credenciados.  
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Código O-063 
AVALIAÇÃO DE MARCADORES DO TIPO REGIÕES AMPLIFICADAS CARACTERIZADAS POR 
SEQUENCIAMENTO (SCAR) EM TAENIA SOLIUM, TAENIA SAGINATA E TAENIA CRASSICEPS 
 

EVALUATION OF SEQUENCE CHARACTERIZED AMPLIFIED REGION (SCAR) MARKERS IN TAENIA SOLIUM, 
TAENIA SAGINATA AND TAENIA CRASSICEPS 

ÉRICA DE SOUZA RIBEIRO (UNESP–FAC. DE ODONTOLOGIA-CÂMPUS DE ARAÇATUBA); ANA KARINA 
KERCHE DIAS (UNESP-INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS-CÂMPUS BOTUCATU); SÉRGIO MORAES AOKI (UNESP - 
INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS-CÂMPUS BOTUCATU); JOSÉ FERNANDO GARCIA (UNESP-FAC. DE 
ODONTOLOGIA-CÂMPUS DE ARAÇATUBA); CÁRIS MARONI NUNES (UNESP-FAC. DE ODONTOLOGIA - 
CÂMPUS DE ARAÇATUBA) 

O complexo teníase-cisticercose, causado pela Taenia saginata e Taenia solium, é um importante problema de saúde 
pública, além de grande problema econômico para a indústria da carne devido à condenação de carcaças infectadas. O 
objetivo do presente estudo foi avaliar a especificidade e o limiar de detecção de seqüências específicas de T. solium e 
T. saginata obtidas através da técnica de polimorfismo de DNA amplificado aleatoriamente (RAPD) e acoplada a regiões 
amplificadas caracterizadas por sequenciamento (SCAR) que possam ser úteis para o diagnóstico ante-mortem desta 
zoonose. Foram testados 6 marcadores moleculares RAPD convertidos em SCARs (A3, AD16, D5, G14, K2 e S7) 
utilizando-se DNA de formas metacestóides de T. solium, T. saginata e T. crassiceps, bem como de seus hospedeiros 
(suíno, bovino e camundongo, respectivamente). Após a amplificação de fragmento de DNA, por meio da amplificação 
em cadeia pela polimerase, observou-se que 3 marcadores SCAR gerados (A3, D5 e S7) se mostraram específicos 
para T. solium, sendo que o D5 também resultou em amplificação de DNA de seu hospedeiro; o marcador K2 se 
mostrou específico para T. saginata enquanto que os marcadores AD16 e G14 foram interespecíficos. O limiar de 
detecção de amplificação de fragmento de DNA de T. solium foi de 11x10-3 quando se utilizaram os SCARs A3, AD16, 
G14 e S7 e de 11x10-4 com o SCAR D5; para amplificação de fragmento de DNA de T. saginata, o limiar foi de 11x10-1 
com SCAR AD16, 11x10-2  com o SCAR K2 e 11x10-3 com o SCAR G14. O limiar de amplificação de fragmento de 
DNA de T. crassiceps foi de 11x10-2 com o SCAR AD16. Os resultados sugerem que os SCARs A3, S7 e K2 podem  
ser úteis para o diagnóstico molecular da cisticercose suína e bovina, respectivamente, bem como para a diferenciação 
da teníase humana. 
 
 
Código O-064 
ACUMULACIÓN DE TRICLABENDAZOLE EN FASCIOLA HEPATICA: VALORACIÓN FARMACOLÓGICA 
MEDIANTE ESTUDIOS IN VIVO Y EX VIVO 
 
TRICLABENDAZOLE ACCUMULATION IN FASCIOLA HEPATICA: IN VIVO AND EX VIVO STUDIES  

LUIS ALVAREZ (LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO, TANDIL, ARGENTINA Y CONICET, ARGENTINA.); LAURA CEBALLOS 
(LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL CENTRO, TANDIL, ARGENTINA Y CONICET, ARGENTINA.); LAURA MORENO TORREJON (LABORATORIO 
DE FARMACOLOGÍA, FAC. DE CIENCIAS VETERINARIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO, TANDIL, 
ARGENTINA Y CONICET, ARGENTINA.); LAURA SHAW (SCHOOL OF BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, THE 
QUEEN'S UNIVERSITY OF BELFAST, NORTH IRELAND, UK.); IAN FAIRWEATHER (SCHOOL OF BIOLOGY AND 
BIOCHEMISTRY, THE QUEEN'S UNIVERSITY OF BELFAST, NORTH IRELAND, UK.); CARLOS LANUSSE 
(LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL CENTRO, TANDIL, ARGENTINA Y CONICET, ARGENTINA.) 

Triclabendazole (TCBZ) es ampliamente utilizado para el control de Fasciola hepatica, razón por la cual se han 
desarrollado cepas de dicho parásito resistentes al mismo. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la 
farmacocinética de TCBZ en el hospedador (ovinos) y la llegada al parásito blanco (F. hepatica) en cepas sensibles y 
resistentes a TCBZ. Para ello se llevaron a cabo dos tipos de estudios: in vivo y ex vivo. En el estudio in vivo doce (12) 
ovinos fueron infectados en forma artificial con metacercarias de F. hepatica (100/animal) Doce semanas post-infección, 
los animales fueron tratados con TCBZ (vía intraruminal, 10 mg/kg). Muestras de plasma, bilis y F. hepática fueron 
obtenidas a las 3, 24, 48 y 60 h post-tratamiento (n= 3). En el estudio ex vivo, ejemplares de  F. hepatica sensibles o 
resistentes a TCBZ fueron incubados con TCBZ, TCBZ-sulfóxido (TCBZSO) y TCBZ-sulfona (TCBZSO2). Las 
concentraciones de TCBZ/metabolitos se determinaron por HPLC. TCBZSO y TCBZSO2, únicas moléculas detectadas 
en plasma, alcanzaron concentraciones máximas a las 24 h post-tratamiento de 10.8 y 12.6 µg/mL, respectivamente. En 
F. hepatica se detectaron a dicho tiempo concentraciones de 6.35 (TCBZSO) y 13.9 (TCBZSO2) µg/g. Bajas 
concentraciones de TCBZ fueron detectadas en el trematode a las 24 h post-tratamiento. Los estudios ex vivo 
demostraron que TCBZ y sus metabolitos presentan similar capacidad de penetración al interior de F. hepatica. Los 
parásitos resistentes acumulan menos (P<0.05) TCBZ/TCBZSO en su interior comparado con trematodes susceptibles 
a TCBZ Los resultados obtenidos indican que la actividad fasciolicida de TCBZ podría derivar de una acción conjunta 
entre la droga madre y los principales metabolitos, la cual se vería disminuida en F. hepatica resistente por una menor 
acumulación en el interior parasitario.  Estos estudios son parte de una caracterización fármaco-parasitológica  tendiente 
a comprender y optimizar la acción fasciolicida de TCBZ. 
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Código O-065 
AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DE FÍGADOS BOVINOS CONDENADOS POR FASCIOLOSE 
 
HISTOPATOLOGIC EVALUATION IN CATTLE LIVER BY FASCIOLOSIS 

ISABELA BASTOS BINOTTI ABREU DE ARAÚJO (UFES); BÁRBARA RAUTA DE AVELAR (UFES); CÍNTIA DAS 
CHAGAS BERNARDO (UFES); LEONARDO OLIVEIRA TRIVILIN (UFES); DIRLEI MOLINARI DONATELE (UFES); 
LOUISIANE CARVALHO NUNES (UFES); ISABELLA VILHENA FREIRE MARTINS (UFES) 

A fasciolose é uma infecção causada pelo trematoda Fasciola hepatica que causa lesões no parênquima e nos ductos 
biliares devido à migração das formas jovens. O objetivo desse trabalho foi caracterizar microscopicamente as lesões 
em fígados condenados por F. hepatica. Durante as visitas ao abatedouro de Atílio Vivácqua, Sul do Estado do Espírito 
Santo totalizou-se 1087 animais abatidos, sendo 202 (18,6%) fígados condenados pela lesão do parasito. Avaliaram-se 
29 amostras de fígados, macroscopicamente, e, colheu-se um fragmento de cada lobo hepático, em solução de 
formalina a 10%. O material foi encaminhado ao Laboratório de Histopatologia do Hospital Veterinário da Universidade 
Federal do Espírito Santo para processamento de rotina. Em seguida o material foi corado pelo método de hematoxilina-
eosina. Os fígados foram avaliados quanto à presença ou ausência e à intensidade (discreta, moderada e severa) das 
lesões observadas no parênquima hepático, sendo estas: fibrose hepática difusa, fibrose periportal, hiperplasia de 
ductos biliares, fibrose periductal, tecido de granulação, fibrose, formação acinar e inflamação em ducto calibroso (ducto 
principal), esclerose de vasos e infiltração inflamatória difusa. A presença de eosinófilos também foi avaliada. Para 
fibrose hepática difusa: 93,10% ausente e 6,90% presente; fibrose periportal: 3,45% ausente, 41,40% discreta, 44,85% 
moderada e 6,9% severa; hiperplasia dos ductos biliares: 10,34% ausente, 44,84% discreta, 34,49% moderada e 
10,34% severa; fibrose periductal: 41,38% discreta, 51,72% moderada e 6,90% severa; tecido de granulação: 10,34% 
ausente, 86,21% presente e 3,45% não-avaliado; fibrose, formação acinar e inflamação em ducto calibroso: 3,45% 
ausente, 82,76% presente e 13,79% não-avaliada; esclerose de vasos: 44,83% ausente, 24,14% discreta, 20,69% 
moderada e 10,34% severa; infiltração inflamatória: 3,45% ausente, 68,96% discreta, 20,69% moderada e 6,90% 
severa. Os eosinófilos foram observados 62,07% ausente; 37,93% presente. Os dados observados permitem concluir 
que prevaleceram as lesões fibróticas periportais e periductais de intensidade moderada nos fígados infectados por F. 
hepatica. Agradecimento FAPES 
 
 
Código O-066 
DESEMPENHO DO IMUNOBLOT NO DIAGNÓSTICO DA CISTICERCOSE BOVINA 

WESTERN BLOT ASSAY PERFORMANCE IN DIAGNOSIS OF BOVINE CYSTICERCOSIS  

ALINE GIROTTO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA); JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA DIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); PAULO SÉRGIO DE ARRUDA PINTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
VIÇOSA) 

A cisticercose bovina é uma doença causada pela larva de Taenia saginata, denominada Cysticercus bovis. Esta 
infecção é freqüentemente diagnosticada nos países onde o consumo de carne bovina é elevado, as condições 
sanitárias são deficientes e o baixo nível sócio-econômico cultural alia-se na persistência de sua disseminação, como 
em grande parte dos países em desenvolvimento. A cisticercose causa grandes prejuízos econômicos, pois a carne 
infectada torna-se imprópria para o consumo humano e é desvalorizada pelos frigoríficos, diminuindo o lucro para o 
produtor. Para o diagnóstico da cisticercose bovina é realizado, na rotina da inspeção sanitária, o exame post-mortem, 
baseado em sítios de predileção dos cisticercos. Recentemente, foi sugerido, como alternativa para o diagnóstico da 
doença, a implementação de testes imunológicos, dentre eles o Imunoblot. Deste modo, objetivou-se neste trabalho 
avaliar o desempenho do imunoblot no imunodiagnóstico da cisticercose bovina e a eficácia de preparações  
antigênicas obtidas de larvas de T. saginata (Tsag) e de T. crassiceps (Tcra e LVcra). Foram testados quatro grupos de 
soros oriundos de: Animais experimentalmente infectados, naturalmente infectados, sem doenças e com outras 
enfermidades. Para padronização do teste realizou-se a titulação em bloco de soros e conjugados. Em seguida, foi 
avaliada a reação dos diferentes peptídeos dos antígenos capazes de reagirem com os anticorpos dos soros-controle e 
calculadas as taxas de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e concordância 
para cada peptídeo reativo. Foram selecionados os peptídeos que reagiram somente com os soros positivos. Para os 
três antígenos testados, as bandas de 4-6, 14 e 18KDa demonstraram melhores taxas de desempenho e um perfil 
diferenciado, destacando-se das demais. Não foram observadas reações cruzadas. Concluiu-se que os peptídeos com 
peso molecular de 4-6, 14 e 18 KDa podem ser importantes no diagnóstico da cisticercose bovina, assim como os 
antígenos testados, caracterizando qualitativamente o teste.  
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Código O-067 
DETECÇÃO DE PEPTÍDEOS IMPORTANTES PARA O DIAGNÓSTICO DA CISTICERCOSE BOVINA 
 

DETECTION OF IMPORTANT PEPTIDES FOR CYSTICERCOSIS BOVINE DIAGNOSIS  

ALINE GIROTTO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA); JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA DIAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); PAULO SÉRGIO DE ARRUDA PINTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
VIÇOSA) 

A cisticercose bovina, causada pela larva da Taenia saginata, é a zoonose parasitária mais freqüentemente 
diagnosticada em frigoríficos, baseado na inspeção visual de carcaças e vísceras após cortes específicos, sendo a 
principal causa de condenações, seqüestros e aproveitamento condicional, acarretando grandes prejuízos a cadeia 
produtiva da carne. Embora o imunoblot venha demonstrando bom desempenho no diagnóstico da cisticercose suína e 
humana, ainda não foi utilizado para o diagnóstico da cisticercose bovina. Desta forma, objetivou-se neste trabalho, 
avaliar o emprego do imunoblot na detecção de peptídeos importantes para o diagnóstico da cisticercose bovina, 
utilizando antígenos de cisticercos de Taenia saginata e Taenia crassiceps. Foram utilizadas 50 amostras de soro 
bovino, divididas em 22 amostras de animais experimentalmente infectados, coletadas em bovinos infectados 
experimentalmente e mantidos em baias da própria universidade (Grupo 1) e 28 amostras de animais negativos para 
cisticercose, coletadas em abatedouro de bovinos (Grupo 2). Após a padronização do teste, foram selecionados os 
peptídeos que reagiram somente com os soros positivos, os quais foram provisoriamente identificados como 
importantes, observando os critérios de localização (peso molecular) e aparência e analisados pelo Programa Quantity 
One, versão 4. A partir da freqüência de reação dos peptídeos que reagiram com os soros testados, foram calculadas, 
para cada peptídeo, as taxas de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e 
concordância, visando identificar os peptídeos importantes para o diagnóstico da cisticercose bovina. Diversos 
peptídeos foram frequentemente reconhecidos nas amostras de soro testadas (4-6, 14, 18, 23, 24-26, 34-36, 43-45, 60-
63, 51-56, 92-93, 100-106 KDa), entretanto, apenas os peptídeos de 4-6, 14 e 18K destacaram-se entre os demais, 
apresentando valor diagnóstico. Desta forma, os ensaios realizados mostraram que o imunoblot, bem como os 
peptídeos de 4-6, 14 e 18 Kda podem se constituir em ferramentas  promissoras para o  aprimoramento do diagnóstico 
da cisticercose bovina. 
 
 
Código O-068  
RESISTÊNCIA DA FASCIOLA HEPATICA AO TRICLABENDAZOLE EM OVINOS E CAPRINOS DURANTE UM 
SURTO OCORRIDO EM ALMIRANTE TAMANDARÉ, PARANÁ, BRASIL 
 

TRICLABENDAZOLE-RESISTANCE FASCIOLA HEPATICA IN SHEEP AND GOATS DURING AN OUTBREAK IN 
ALMIRANTE TAMANDARE, PARANA, BRAZIL 

DIEGO ROSCAMP DE OLIVEIRA (UFPR); DIOGO  MOTTA FERREIRA (UFPR); ANNELISE KLOSS (UFPR); 
CAROLINA  CASSILHA STIVAL (UFPR); FERNANDA  FERNANDA ROMERO (UFPR); FLÁVIA   CAVAGNOLLI 
(UFPR); FLÁVIA   ARAÚJO (UFPR); MARCELO MOLENTO (UFPR) 

A Fascilose é uma doença de extrema importância com ocorrência no território do Brasil trazendo grandes perdas 
econômicas na produção animal. Este estudo tem por objetivo determinar a eficácia do tratamento contra a Fasciola 
hepatica na criação de ovinos e caprinos afetados em surto de fasciolose no qual ocorreram muitos óbitos. A 
propriedade era composta por 33 ovinos e 60 caprinos mestiços, com variação em idade e peso. O controle parasitário 
era baseado em tratamento supressivo mensal com Moxidectin. Foram realizadas sete visitas a propriedade com 
avaliações pelo método Famacha, escore corporal, exames de fezes (OPG), coprocultura e sedimentação. Foi 
determinado que 81% dos caprinos eram positivos para F. hepática enquanto que essa percentagem nos ovinos era de 
100% na primeira avaliação. O tratamento com Triclabendazol falhou para combater a grande infecção devido à 
resistência, com uma eficácia de apenas 66.3% contra a população de F. hepatica em ovinos e 57.3% em caprinos. Não 
houve registro de triclabendazol ter sido administrado anteriormente na propriedade. Uma baixa correlação foi 
encontrada entre os valores de Famacha e a incidência de anemia devido a fasciolose clínica (C<0,5). Existe uma 
necessidade urgente para investigar a utilização correta dos medicamentos disponíveis contra F. hepatica e a 
implantação de estratégias alternativas de controle em áreas endêmicas a fim de garantir a sustentabilidade da eficácia 
de fasciolicidas disponíveis. Palavras-chave: ovinos, caprinos, Famacha, fasciolose, resistência 
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CódigoO-069 
OCORRÊNCIA DA Fasciola hepatica EM BOVINOS, NA REGIÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ – SC 

OCCURRENCE OF Fasciola hepatica IN BOVINES, AT RURAL AREA OF ITAJAÍ – SC 

DAVID  CABRAL (UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ); ROSANA C. B. CRUZ (UNIVERSIDADE DO VALE DO 
ITAJAÍ); ANA P. PEREIRA (UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ) 

A Fasciola hepatica é um endoparasita encontrado, em sua maioria, parasitando ovinos, bovinos, eqüinos, suínos e 
vários outros mamíferos. Sua proliferação está ligada a um hospedeiro intermediário, sendo o mais comum os moluscos 
do gênero Lymnaea, no qual, o parasita faz um estágio necessário para completar seu ciclo de vida. A proliferação e a 
sobrevivência do molusco estão relacionadas ás áreas alagadas e pantanosas. A fasciolose é uma zoonose que 
representa grandes perdas econômicas para os criadores, devido ao comprometimento do fígado, perda de peso, 
diminuição da produção leiteira, queda na fertilidade, atraso no crescimento e, em alguns casos mortalidade do animal. 
Neste estudo objetivou-se verificar a elevada ocorrência da Fasciola hepatica em bovinos, procedentes da região rural 
do município de Itajaí – SC, quando comparadas com outros trabalhos. O material de estudo foi coletado de 172 
animais de forma aleatória em 8 localidades da zona rural do município de Itajaí. As amostras foram compostas de 
fezes de bovinos, colhidas diretamente da ampola retal nos períodos de fevereiro de 2006 a março de 2007. Estas 
foram analisadas através da técnica de sedimentação natural. Os resultados obtidos mostram que ocorre a incidência 
de ovos de Fasciola hepatica em todas as propriedades rurais analisadas. Dentre as 172 amostras fecais processadas, 
92 encontravam-se parasitadas pela Fasciola hepatica, gerando uma média de 53,5% de parasitismo nos animais 
analisados. Pôde-se observar, nas localidades de Rio do Meio e Bahia, o parasitismo pela Fasciola hepatica em todos 
os animais analisados. Na localidade de Salseiros apresentou uma incidência de 83,33%, seguida da localidade de 
Paciência com 58,33%, Canhanduba (55,56%), Itaipava (52,78%) e São Roque com 46,15%. O alto índice de 
ocorrência deste helminto no município de Itajaí está vinculado à geografia da região e à abundância de recursos 
hídricos disponíveis, facilitando a proliferação do molusco. 
 
 
Código O-070 
OCORRÊNCIA DE FASCIOLOSE BOVINA A PARTIR DE DADOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIO E 
FLORESTAL (IDAF), SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL, NO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
FASCIOLOSIS OCCURRENCE IN CATTLE USING DATA FROM THE INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E 
FLORESTAL (IDAF), STATE INSPECTION SERVICE, AT SOUTHERN OF ESPIRITO SANTO STATE 

ISABELA BASTOS BINOTTI ABREU DE ARAÚJO (UFES); BÁRBARA RAUTA DE AVELAR (UFES); JOSÉ  
CARLOS LANDEIRO FRAGA (IDAF -ES); MÁRCIO FIGUEIREDO GONÇALVES (IDAF-ES); ISABELLA VILHENA 
FREIRE MARTINS (UFES) 

O rebanho bovino no Espírito Santo é de 2.147.394 cabeças, sendo 663.242 na região Sul, segundo os dados 
atualizados do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do estado (IDAF). A fasciolose é uma doença causada pelo 
trematoda Fasciola hepatica e tradicionalmente, tem sido diagnosticada em diferentes espécies animais, sendo mais 
comum nas espécies bovina e ovina nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Os primeiros relatos da doença surgiram no 
sul do estado do Espírito Santo a partir dos anos de 1995, na região de Soturno, município de Cachoeiro de Itapemirim - 
ES. Desde o ano de 2000 o abatedouro privado de Atílio Vivácqua (ABAV), pertencente à Indústria Cofril, está em 
atividade, mas somente a partir de junho de 2005 deu início ao abate de bovinos. O presente trabalho teve por objetivo 
avaliar a incidência de fasciolose hepática em bovinos no sul do Espírito Santo no período de junho de 2005 a 
dezembro de 2007. Foram utilizados dados do IDAF relativos ao abate de bovinos no abatedouro ABAV e calculada a 
incidência de condenações de fígados por fasciolose no período. De acordo com os dados do sistema do IDAF, 50.888 
animais foram abatidos nesse período, sendo 8.673 (17%) fígados condenados. Após a análise dos dados, verificou-se 
um aumento gradativo da condenação de fígados bovinos por fasciolose hepática. Os percentuais encontrados foram 
4,9% em 2005, 15,2% em 2006 e 20% em 2007. Foi constatada uma maior ocorrência de fasciolose em animais 
originados dos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Alegre e Jerônimo Monteiro. Sendo assim, a fasciolose hepática 
foi registrada e comprovada no Sul do Espírito Santo. Confirmando-se um aumento na incidência dessa parasitose no 
decorrer dos anos avaliados.  Agradecimento FAPES 
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“HELMINTOLOGIA / EQUINOS” 
 
Código O-071 
PREVALÊNCIA DE ANOPLOCEPHALA SP. EM EQÜINOS NA SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE (SHPR), 
CURITIBA/PR 
 

ANOPLOCEPHALA SP. PREVALENCE IN EQUINES AT SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE, CURITIBA/PR 

ISABEL CRISTINA BONOMETTI STIEVEN (UFPR); GABRIELA DO AMARAL ROSA (UFPR); KEILA YOUKO FUJII 
(UFPR); MARCELO AGUSTINI (UFPR); MARIANE ANGÉLICA FINGER (UFPR); MARCELO BELTRÃO MOLENTO 
(UFPR) 

Parasitos do gênero Anoplocephala estão entre os helmintos mais comuns em eqüinos e estão associados a infecções 
intestinais. Esta pesquisa teve como objetivo verificar a prevalência de Anoplocephala sp. na Sociedade Hípica 
Paranaense. Os animais foram tratados com ivermectina, a qual não tem eficácia contra Anoplocephala sp.. Para 
determinar a presença de ovos de Anoplocephala sp., foi utilizada a técnica de centrífugo-flutuação modificada e 
também ovos por grama de fezes (OPG). Nenhum dos exemplares apresentou ovos de Anoplocephala sp. e somente 
11% dos animais apresentou valores positivos no exame de OPG. Os resultados são explicados pela boa condição de 
saúde dos animais e pela constante limpeza do ambiente da SHPr. Palavras-Chave: eqüinos, Anplocephala sp., 
centrífugo-flutuação. 
 
Código O-072 
EFEITO DA IRRIGAÇÃO NA DINÂMICA MIGRATÓRIA DE LARVAS DE CIATOSTOMÍNEOS (NEMATODA – 
STRONGYLIDAE) EM GRAMÍNEA COAST CROSS (CYNODON DACTYLON) EM SEROPÉDICA, RJ, BRASIL. 
 

IRRIGATION INFLUENCE ON MIGRATORY DINAMIC OF CYATHOSTOMIN INFECTIVE LARVAE (NEMATODA – 
STRONGYLIDAE) IN BERMUDA GRASS PASTURE (CYNODON DACTYLON) IN SEROPÉDICA, RJ, BRASIL. 

MELISSA C. M. COUTO (UFRRJ); SIMONE QUINELATO (UFRRJ); FABIANE F. SANTOS (UFRRJ); CLAUDIA N. 
SANTOS (UFRRJ); FLÁVIO C. CORDEIRO (UFRRJ); IVAN B. M. SAMPAIO (UFMG); MARIA DE LURDES A. 
RODRIGUES  (UFRRJ) 

A migração de larvas infectantes de ciatostomíneos (Nematoda - Strongylidae) em diferentes estações do ano e sob 
dois tipos de manejo de irrigação foi avaliada no período de setembro/2006 a setembro/2007 em região de clima tropical 
de Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil. Dois canteiros experimentais foram formados por gramínea “coast cross” 
(Cynodon dactylon), onde um foi irrigado e o outro não. A irrigação do canteiro foi feita cinco dias por semana, utilizando 
0,55 mm de água por dia, de maneira uniforme entre 13 e 14h. Duas massas fecais, de eqüinos naturalmente infectados 
por ciatostomíneos, pesando 500g cada, foram depositadas em cada canteiro no início da primavera, verão outono e 
inverno. Amostras de fezes e gramínea foram coletadas quinzenalmente até o final de cada estação em dois diferentes 
horários (8 e 17h). As amostras de fezes e gramínea foram processadas pela técnica de Baermann. Durante todo o 
período experimental foram recuperadas L3, sendo a maior recuperação de larvas infectantes obtidas nas fezes durante 
o outono (canteiro irrigado – 541.308 L3.kg-1.ms) e na gramínea durante  
o inverno (canteiro irrigado – 12.602 L3.kg-1.ms) O teste de Kruskal-Wallis evidenciou uma diferença significativa na 
recuperação de L3 entre as estações. A irrigação pode ter auxiliado na migração das larvas infectantes das fezes para a 
gramínea, principalmente durante o outono e inverno, meses de menor intensidade de chuva na região. Não se 
observou variação significativa na recuperação de L3 nos diferentes horários de coleta. Animais mantidos a pasto nas 
condições da Baixada Fluminense estão em permanente risco de infecção, especialmente durante os meses de outono 
e inverno, época do ano de maior disponibilidade de L3 no ambiente. Este conhecimento pode auxiliar na elaboração de 
técnicas de manejo integrado para serem aplicadas em regiões onde utilize a pastagem “coast cross”. 
Agradecimento CAPES, CPGCV, CNPq e UFRRJ 
 
CódigoO-073 
FARMACOCINÉTICA DA IVERMECTINA 4% PASTA ORAL PARA EQUINOS 
 

PHARMACOKINETICS OF IVERMECTIN 4% FOR HORSE PASTE  

ALESSANDRA SOARES (TORTUGA CIA. ZOOTÉCNICA AGRÁRIA); JOSÉ VICTOR OLIVEIRA (PÓLO REGIONAL 
DA ALTA MOGIANA); RICARDO LEANDRO CAZES (TORTUGA CIA. ZOOTÉCNIA AGRÁRIA) 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a farmacocinética da ivermectina 4% oral em eqüinos e determinar a curva de 
ação do produto. O trabalho foi desenvolvido na sede do Pólo Regional de Desenvolvimento Tecnológico da Alta 
Mogiana – Colina/SP. O grupo 1 foi tratado com uma formulação em pasta contendo ivermectina a 4%, administrada por 
via oral, na dose de 1g para cada 200kg de peso corpóreo, enquanto o grupo 2, controle não tratado, não recebeu 
medicação. Para a avaliação da farmacocinética do produto, foram coletadas amostras de sangue em tubos de  
vácuo heparinizados, nos seguintes momentos, 0, 6, 12, 24 horas após a ingestão do produto e nos dias 5, 10 e 15, 
para quantificar a ivermectina no plasma. O sangue colhido foi centrifugado por 5 minutos a 2.000 rotações por minuto e 
o plasma obtido foi depositado em tubos de ependorf. As amostras foram analisadas em HPLC para determinação da 
concentração máxima no plasma (Cmax), tempo da concentração máximo (Tmax), meia vida (t ½) e os valores da área 
sob a curva (ASC), utilizados como parâmetros farmacocinéticos. Os resultados do experimento para o pico máximo de 
concentração da ivermectina no plasma (Cmax) ocorreu em torno de 9,9 ng/mL, sendo que o tempo máximo (Tmáx) 
para atingir Cmax foi de 24 horas, ou seja, 1 dia. A área sob a curva (ASC) calculada pelo método trapezoidal estimada 
para o tratamento foi respectivamente: 957,3 ng*h/mL e meia vida (t1/2) de 114 horas.  
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Código O-074 
NEMATÓIDES CIATOSTOMÍNEOS (NEMATODA-STRONGYLIDAE): EFEITO DO EXTRATO DA PLANTA 
CURATELLA AMERICANA ( LIXEIRA) SOBRE OVOS E LARVAS 
 

CYATHOSTOMIN NEMATODE (NEMATODA-STRONGYLIDAE): EFFECT OF THE CURATELLA AMERICANA 
SANDPAPER EXTRACT ON EGGS AND LARVAE. 

LUCIENE SOARES DE SOUZA (UFRRJ); CLAUDIA NAVARRO DOS SANTOS (UFRRJ); FABIANE FERREIRA 
DOS SANTOS (UFRRJ); HELCIO REZENDE BORBA (UFRRJ); MARIA DE LURDES DE AZEVEDO RODRIGUES 
(UFRRJ) 

Muitas plantas foram relatadas nas literaturas por possuírem princípios que atuam como anti-helmínticos, além de 
acumularem substâncias orgânicas que podem ser extraídas em quantidade suficiente, visando à utilização em variadas 
aplicações científicas. Extratos de plantas vêm sendo testados “in vitro” e “in vivo” com o objetivo de controlar de forma 
menos agressiva ao ambiente, adultos e larvas de diversos helmintos. O controle através destes extratos deve 
promover o desenvolvimento bem mais lento da resistência, além de atingir somente espécies alvo, serem 
biodegradáveis, não poluírem o meio ambiente, e diminuírem o problema de resíduos ambientais. Investigações 
fitoquímicas resultaram no isolamento de três compostos através da  espectrometria de massas, caracterizadas como 
ácido ursólico, acetato de ácido ursólico e ácido betulínico. Estudos  fitoquímicos com extrato etanólico de   folhas de 
Curatella  americana revelaram  um flavonoide glicosideo avicularim e ácido gálico EL-AZIZI (1980).  Este trabalho teve 
como objetivo avaliar o efeito ovicida e ou larvicida  do extrato da planta LIXEIRINHA (Curatella americana) sobre ovos 
e larvas de nematóides ciatostomíneos (Nematoda-Strongylidae). No Laboratório de Helmintologia da EPPWO Neitz do 
DPA da UFRRJ,RJ, amostras de fezes foram avaliadas quanto ao OPG(ovos/g/fezes) e coprocultura (L3/g). Ovos foram 
recuperados e alíquotas de aproximadamente 300 ovos, com quatro réplicas, foram submetidas à ação do extrato 
aquoso de Curatella  americana, proveniente de Três Marias-MG, nas concentrações de 0,5 e 1% , por 24, 48 e 72h. 
Não se observou ação do extrato aquoso de Curatella  americana sobre os ovos dos ciatostomíneos. A eficácia sobre 
as L1 com o extrato a 0,5% foi de 73,5% e para a concentração a 1% de 86,27%. O extrato aquoso de Curatella 
americana não apresentou efeito ovicida nas concentrações avaliadas, entretanto, demonstrou elevado efeito larvicida 
sobre as larvas de primeiro estágio. Mais estudos, inclusive estudos “in vivo”, precisam ser realizados para atestar o 
efeito deste extrato.      * luzootecrural@yahoo.com.br; lurdesar@ufrrj.br. 
Agradecimento CPGCV, CNPq, CAPES 
 
Código O-075 
INFLUÊNCIA SAZONAL NA DINÂMICA MIGRATÓRIA DE LARVAS INFECTANTES DE CIATOSTOMÍNEOSMÍNEOS 
(NEMATODA-STRONGYLIDAE) NA BAIXADA FLUMINENSE DO RIO DE JANEIRO, BRASIL 
 

SEASONAL INFLUENCE IN MIGRATORY DYNAMIC OF CYATHOSTOMIN INFECTIVE LARVAE (NEMATODA-
STRONGYLIDAE) IN BAIXADA FLUMINENSE, RIO DE JANEIRO, BRAZIL 

SIMONE  QUINELATO (DOUTORANDA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS, 
UFRURALRJ,  SEROPÉDICA, RJ); MELISSA C. M. COUTO (DOUTORANDA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS, UFRURALRJ, SEROPÉDICA, RJ); FLÁVIO C. CORDEIRO (DOUTORANDO DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA, UFRURALRJ, SEROPÉDICA, RJ); IVAN B. M. SAMPAIO 
(PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA, ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA, UFMG, BELO 
HORIZONTE, MG); MARIA DE LURDES A. RODRIGUES (PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE 
PARASITOLOGIA ANIMAL, INSTITUTO DE VETERINÁRIA,  UFRURALRJ, SEROPÉDICA, RJ) 

O conhecimento adequado sobre o desenvolvimento e a migração dos estágios pré-parasíticos de nematóides em 
diferentes tipos de clima é essencial, pois com estes dados pode-se determinar o período de maior disponibilidade de 
larvas para infectar o animal. O estudo foi conduzido na região de Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, campus da 
UFRRJ, no período de setembro/2006 a setembro/2007, com o objetivo de avaliar a dinâmica migratória de larvas 
infectantes (L3) de ciatostomíneos em condições de clima tropical, em diferentes horários, nas fezes, na gramínea e no 
solo durante as estações do ano. No início de cada estação do ano, quatro massas fecais de eqüinos naturalmente 
infectados, pesando 500g cada, foram depositadas, no canteiro experimental de Tifton 85 (Cynodon spp. cv. Tifton 85). 
As coletas de amostras de fezes, gramínea e solo, iniciaram-se uma semana após o depósito e posteriormente a cada 
15 dias até o final de cada estação. As amostras foram processadas pela técnica de Baerman. L3 foram recuperadas 
em maior número no outono e inverno, período seco, e em menor número na primavera e principalmente no verão, 
estação chuvosa. Não se observou diferença significativa entre os horários de coleta em cada estação do ano, apesar 
do maior número recuperado no horário da manhã. Devido ao pequeno número de larvas recuperadas do solo neste 
estudo, este não foi considerado como potencial reservatório de L3. As condições ambientais da região estudada 
possibilitaram o desenvolvimento de L3 durante todo período de experimento, possibilitando a infecção de possíveis 
hospedeiros na pastagem, demonstrando a importância deste estudo para o desenvolvimento de programas de controle 
integrado, levando em consideração a combinação entre fatores climáticos e práticas de pastejo dos animais para a 
avaliação dos níveis adequados de “refugium” parasitário, evitando tratamentos desnecessários e o desenvolvimento de 
resistência a anti-helmínticos. Agradecimento CAPES, CPGCV, UFRRJ 
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Código O-076  
PREVALÊNCIA QUANTITATIVA DE ANOPLOCEPHALA sp E UNIFORMIDADE DE OVIPOSTURA EM EQÜINOS 
 

(QUANTITATIVE PREVALENCE OF ANOPLOCEPHALA SP. AND EGG SHEDDING CONSISTENCY IN HORSES) 

JONATAS CAMPOS DE ALMEIDA¹; MARÍLIA DE MEDEIROS AUGUSTO¹; THAIS GISLON DA SILVA¹; PAULA 
SILVA DE TOLEDO ¹; DAMARIS FERREIRA DE SOUZA¹; JOAQUIM ANTUNES ²; MARCELO BELTRÃO. 
MOLENTO 1* 

O objetivo deste trabalho foi determinar a prevalência quantitativa de Anoplocephala sp. em eqüinos Puro Sangue 
Inglês, criados em São José dos Pinhais, PR, utilizando o técnica de centrífugo-flutuação modificada. Foi avaliada a 
repetibilidade dos valores de ovos por grama (OPG) em intervalos de 28 dias. Os exames coproparasitológicos foram 
realizados em 28 animais de um ano, 25 animais de dois anos e em 28 éguas adultas, durante 31 de janeiro a 15 de 
junho de 2007. Na comparação de OPG, as éguas apresentaram valores constantemente abaixo dos potros (P=0,04). 
Os resultados indicaram prevalência de 50, 18 e 40% de Anoplocephala sp. nas éguas, potros de um ano e potros de 
dois anos, respectivamente. Os dados de repetibilidade para OPG demonstraram que os potros de ambas as gerações 
(2005 e 2006) apresentaram valores acima de 70% e as éguas apresentaram similaridade superiores a 40%, revelando 
uma condição ótima que pode ser incorporada em programas de reprodução. 
Palavras-Chave: Anoplocephala sp, eqüinos, repetibilidade, OPG. 
 

“RICKETTSIAELES / RICKETTSIACEAE/ EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS 
PARASITÁRIAS – MÉTODOS DE CONTROLE” 
 
Código O-077  
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RICKETTSIA RICKETTSII EM EQÜINOS E CÃES EM ÁREA ENDÊMICA DO 
MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, MG. 
 

SEROSURVEY OF ANTIBODIES AGAINST RICKETTSIA RICKETTSII IN HORSES AND DOGS FROM AN ENDEMIC 
AREA FOR BRAZILIAN SPOTTED FEVER IN THE MUNICIPALITY JUIZ OF FORA, MG. 

JONAS MORAES-FILHO (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO); ELIZÂNGELA GUEDES (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE MINAS GERAIS); RICHARD DE CAMPOS PACHECO (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO); JOSÉ GERALDO DE 
CASTRO JUNIOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE JUIZ DE FORA, MG); LISA HELENA RAMOS NERY 
(SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE JUIZ DE FORA, MG); MARCELO BAHIA LABRUNA (UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO) 

A Febre Maculosa Brasileira (FMB), causada por Rickettsia rickettsii, é transmitida por pelo menos duas espécies de 
carrapatos: Amblyomma cajennense e Amblyomma aureolatum. Os eqüinos assumem papel como sentinela da FMB 
em áreas onde o carrapato vetor é o A. cajennense. Cães também têm sua importância como sentinela, principalmente 
na região da Grande São Paulo, onde o A. aureolatum é incriminado como vetor da doença. Objetivou-se pesquisar a 
presença de anticorpos anti-R. rickettsii em amostras de soro de eqüinos e cães em duas áreas distintas no município 
de Juiz de Fora, MG: a) área 1: endêmica; b) área 2: não endêmica. As amostras de sangue foram coletadas no mês de 
abril de 2008 e os soros testados pela reação de imunofluorescência indireta (RIFI). Soros com títulos &#8805; 64 foram 
considerados positivos. Durante o período foram testadas 19 amostras de soro de eqüinos da área 1 e 20 amostras da 
área 2. Em relação ao cães, 16 amostras foram coletadas da área 1 e 14 amostras de soro da área 2. Os resultados 
observados foram: a) área 1: para os eqüinos, 9 (47,4%) foram reagentes, com titulação variando de 128 a 16.384; nos 
cães, 13 (81,3%) amostras foram reagentes, com titulação de 64 a 131.072; b) área 2: para os eqüinos, 7 (35%) se 
mostraram reagentes, com titulação variando de 128 a 1024; nos cães, 8 (57,1%) se mostraram reagentes, com 
titulação de 512 a 2048. Os resultados observados demonstram que além da possível participação do A. cajennense 
como vetor (dada à sorologia positiva em parte dos eqüinos), há possivelmente a participação de um outro carrapato 
vetor, com maior preferência para cães, já que foi observada maior porcentagemde cães sororeagentes, diferentemente 
dos dados observados em outras áreas endêmicas onde somente o A. cajennense é tido como vetor.  
Agradecimento FAPESP 
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Código O-079 
SOROPREVALÊNCIA DE RICKETTSIA SPP EM EQÜINOS E CÃES DE ÁREA NÃO ENDÊMICA E RELATO DA 
OCORRÊNCIA DO PRIMEIRO CASO HUMANO DE FEBRE MACULOSA NO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL 
 
SEROSURVEY OF RICKETTSIA SPP IN HORSES AND DOGS FROM AN NON ENDEMIC AREA AND 
DESCRIPTION OF FIRST OCCURRENCE OF HUMAN DISEASE IN RIO GRANDE DO SUL – BRAZIL 

LUIS ANTONIO SANGIONI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM), CENTRO DE CIÊNCIAS 
RURAIS (CCR), DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA (DMVP), LABORATÓRIO DE 
DOENÇAS PARASITÁRIAS. SANTA MARIA, RS); FERNANDA SILVEIRA FLORES VOGEL (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM), CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS (CCR), DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
VETERINÁRIA PREVENTIVA (DMVP), LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS. SANTA MARIA, RS); 
GUSTAVO CADURO CAUDORE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM), CENTRO DE CIÊNCIAS 
RURAIS (CCR), DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA (DMVP), LABORATÓRIO DE 
DOENÇAS PARASITÁRIAS. SANTA MARIA, RS); ROSANI BEATRIZ HILGER (SECRETARIA DE SAÚDE DE 
CERRO LARGO - RS); RANIERI TONIM (SECRETARIA DE SAÚDE DE CERRO LARGO - RS); RICHARD 
PACHECO (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP), DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA 
PREVENTIVA (DMVP), LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS.SÃO PAULO, SP.); MARCELO BAHIA 
LABRUNA (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP), DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA 
PREVENTIVA (DMVP), LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS.SÃO PAULO, SP.) 

O objetivo deste estudo foi determinar a soroprevalência de ricketsias do grupo da febre maculosa, através da Reação 
de Imunofluorescência Indireta (RIFI) em 27 cães e 31 eqüinos e relatar a primeira ocorrência da doença em uma 
paciente de Cerro Largo, RS que apresentou sintomatologia compatível. Foram utilizados antígenos de cinco espécies 
de Rickettsias identificadas e caracterizadas no Brasil (R. bellii, R. amblyommii, R. rhipicephali, R. rickettsii, R. parkeri). 
Amostras pareadas de soro da paciente foram enviadas para o Laboratório Central do RS (LACEN RS) onde foram 
posteriormente encaminhadas ao Instituto Oswaldo Cruz, RJ ao qual foram processadas através da RIFI, utilizando 
antígenos de R. rickettsii. Foram consideradas positivas, as amostras de soro dos animais que apresentaram anticorpos 
anti-ricketsias a partir da diluição de 1:64. Nove cães (9/27 – 34%) e 19 eqüinos (19/31 – 61,2%) foram positivos para no 
mínimo um tipo de ricketsia. Dois cães (2/9 – 7,4%) e um eqüino (1/19 – 5,3%) apresentaram títulos de R. parkeri quatro 
vezes superior aos demais antígenos. Este resultado demonstra que a infecção destes animais provavelmente é por 
espécies de ricketsias consideradas homólogos à R. parkeri ou a seu cluster. No soro coletado da paciente foi detectado 
o título de 128 tanto para IgM quanto para IgG. A presença de sinais clínicos compatíveis associados à sorologia 
positiva confirma o primeiro caso humano de Febre Maculosa no RS. Os títulos encontrados em 34% dos cães e 61,2% 
dos eqüinos e um ser humano infectado sugerem a evidência sorológica da circulação de ricketsias do grupo da febre 
maculosa. A partir dos resultados obtidos neste estudo sugere-se que a região seja considerada como endêmica para 
Febre Maculosa. Agradecimento Programa FIPE / Enxoval / UFSM 
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Código O-081 
THE EFFICACY OF IVERMECTIN IN DEXAMETHASONE TREATED YOUNG CATTLE 

MARLENE ARESKOG (DEPARTMENT OF PARASITOLOGY (SWEPAR), SWEDISH UNIVERSITY OF 
AGRICULTURAL SCIENCES, UPPSALA, SWEDEN ); ANNA  RYDZIK (DEPARTMENT OF PARASITOLOGY 
(SWEPAR), SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES, UPPSALA, SWEDEN ); GEORG VON 
SAMSON-HIMMELSTJERNA (INSTITUTE OF PARASITOLOGY, HANNOVER SCHOOL OF VETERINARY 
MEDICINE, HANNOVER, GERMANY); JOHAN  HÖGLUND (DEPARTMENT OF PARASITOLOGY (SWEPAR), 
SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES, UPPSALA, SWEDEN ) 

An experiment was carried out to study the possible interaction between immunosuppression and efficacy of anthelmintic 
treatment in young cattle. Two groups (A and B) each of seven calves were experimentally inoculated at the start of the 
experiment with an equal mixture of 30,000 infective third stage larvae of Cooperia oncophora and Ostertagia ostertagi. 
Blood parameters and faecal egg counts (FEC) were then monitored from day 0 until day 35.  
The calves in B were immunosuppressed by intramuscular injections of short and long term acting dexamethasone   
(Dexadreson® vet. Intervet 0.08 mg/kg and Vorenvet® vet. Boehringer Ingelheim Vetmedica 0.25 mg/kg) at days 22 And 
24, respectively. Three days post atency (day 24) groups A and B were injected subcutaneously with ivermectin (Ivomec 
inj., Merial) at the normal dose rate (0.2 mg/kg). The faecal egg count revealed a significant difference (p<0.001) in FEC 
patterns between groups A and B. Although, both groups still excreted eggs (100-200 epg) 11 Days post anthelmintic 
treatment, there was a significant (p=0.025) difference in the reduction of eggs in groups A and 
B between days 23 and 35, where group A had a higher reduction. After 35 days, 10 animals from both groups Were 
sacrificed, and established gastrointestinal worms were collected and counted. No Ostertagia were found in the 
abomasums, but low numbers of Cooperia remained in the small intestines. Overall, this experiment showed that the 
animals were immunosuppressed dexamethasone and also indicated that there might be a possible interaction etween 
the efficacy of anthelmintic treatment and immunity. 
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Código O-082 
ELIMINACIÓN LÁCTEA DE MOXIDECTIN (POUR-ON) EN BOVINOS LECHEROS: EFECTO DEL LAMIDO Y 
PRODUCCIÓN LÁCTEA  
 

MILK EXCRETION OF MOXIDECTIN (POUR-ON) IN DAIRY CATTLE: EFFECT OF LICKING AND MILK  
PRODUCTION 

FERNANDA IMPERIALE (LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, 
UNCPBA, (7000) TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA. CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), ARGENTINA.); CRISTINA FARIAS (LABORATORIO DE 
FARMACOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, UNCPBA, (7000) TANDIL, BUENOS AIRES, 
ARGENTINA. CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), 
ARGENTINA.); JUAN SALLOVITZ (LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS 
VETERINARIAS, UNCPBA, (7000) TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA.COMISIÓN DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CICPBA), ARGENTINA.); ADRIAN LIFSCHITZ 
(LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, UNCPBA, (7000) TANDIL, 
BUENOS AIRES, ARGENTINA. CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
(CONICET), ARGENTINA.); GUILLERMO VIRKEL (LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA, FACULTAD DE 
CIENCIAS VETERINARIAS, UNCPBA, (7000) TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA. CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), ARGENTINA.); CARLOS LANUSSE (LABORATORIO 
DE FARMACOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, UNCPBA, (7000) TANDIL, BUENOS AIRES, 
ARGENTINA. CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), 
ARGENTINA.) 

Introducción. Actualmente, la administración de formulaciones tópicas de moxidectin (fármaco antiparasitario) está 
permitida en ganado bovino lechero sin necesidad de descarte de leche, ya que los niveles residuales están por debajo 
del límite máximo permitido (40 µg/kg). El objetivo de este trabajo fue estudiar si factores como período de lactancia y 
hábito de lamido pueden modificar el patrón de excreción mamaria de moxidectin en vacas lecheras poniendo en riesgo 
al consumidor. Materiales y Métodos. Bovinos Holstein (n=15) en diferente etapa del período de lactancia  
fueron tratados con moxidectin por vía tópica (500 µg/kg) (Cydectin, Fort Dodge). Grupo A: animales (baja producción) 
permanecieron durante 5 días post-tratamiento con bozal para evitar el lamido. Grupo B (baja) y C (alta producción):  
permanecieron en forma libre permitiendo el auto y heterolamido (sobre otras vacas). Muestras de sangre yugular y 
leche fueron obtenidas previa y posteriormente al tratamiento (entre 0.5 y 15 días) y analizadas por HPLC.  
Resultados. En leche, las concentraciones de moxidectin se incrementaron progresivamente hasta alcanzar una 
concentración máxima (Cmax) (14 ng/ml, Grupo B y 4.8 ng/ml, Grupo C) a los 3.2 días post-tratamiento en los animales 
con lamido. En los animales sin lamido, el Cmax en leche (12.4 ng/ml) se obtuvo más tarde (P< 0.05). Se observó una 
menor disponibilidad de MXD en plasma y leche (P< 0.05) durante los 5 días en los cuales los animales estuvieron 
restringidos en el lamido. Los resultados cinéticos obtenidos indican que moxidectin es excretado por leche tras la 
administración por vía tópica en bovinos lecheros durante el período de lactancia. El lamido determina la ingestión oral 
de droga administrada por vía tópica, lo cual incrementa la disponibilidad plasmática y produce cambios en el patrón de 
eliminación láctea. Sin embargo, las distintas etapas de lactancia no modificaron la excreción láctea de moxidectin. 
 
 
Código O-084 
EFEITO ANTI-HELMÍNTICO DE COCOS NUCIFERA L CONTRA NEMATÓIDES INTESTINAIS DE CAMUNDONGOS 
 

ANTHELMINTIC EFFECT OF COCOS NUCIFERA L ON MICE INTESTINAL NEMATODES 

CÍCERO T C COSTA (UNIV. EST. DO CEARÁ); CLAUDIA M L BEVILAQUA (UNIV. EST. DO CEARÁ); SELENE M 
DE  MORAIS (UNIV. EST. DO CEARÁ); ANA LOURDES  CAMURÇA-VASCONCELOS (UNIV. EST. DO CEARÁ); 
MICHELLINE V MACIEL (UNIV. EST. DO CEARÁ); ROBERTA R BRAGA (UNIV. EST. DO CEARÁ); LORENA M 
OLIVEIRA (UNIV. EST. DO CEARÁ) 

Cocos nucifera L. é uma planta largamente encontrada no litoral do nordeste brasileiro. Popularmente é utilizada para o 
tratamento de artrite, hemorragia e contra o parasitismo gastrintestinal. Nos últimos anos, vários grupos de pesquisa 
têm observado, in vitro, as atividades antimicrobianas, antiviral e leishmanicida. O objetivo do presente trabalho foi 
avaliar a atividade anti-helmíntica do líquido da casca do coco verde (LCCV) e do extrato butanólico da LCCV sobre 
Syphacia obvelata e Aspiculuris tetraptera, parasitos intestinais de camundongos. Para tanto utilizou-se 36 
camundongos portadores de infecção natural divididos em 6 grupos com os seguintes tratamentos:  G I - 1.000 mg/ kg 
de LCCV; G II - 2.000 mg/ kg de LCCV; G III - 500 mg/kg do extrato butanólico; G IV – 1.000 mg/kg do extrato 
butanólico; G V - 0,56 mg/kg de febendazole e VI - DMSO a 3%. Os grupos I, II, V e VI foram tratados durante cinco dias 
consecutivos, enquanto G III e G IV foram tratados por três dias consecutivos. A composição química do LCCV e de seu 
extrato butanólico foi determinada por testes fitoquímicos. Ao final do experimento observou-se que o extrato butanólico 
na dose de 1.000 mg/kg apresentou eficácia na redução da carga parasitária de 90,70% (p<0,05). Os testes 
fitoquímicos revelaram a presença de triterpenos, saponinas e taninos condensados no LCCV e extrato butanólico. 
Esses resultados sugerem que extratos de C. nucifera podem ser utilizados no controle de nematóides intestinais. 
Agradecimento CNPq 
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Código O-086  
AVALIAÇÃO IN VITRO DE EXTRATOS BOTÂNICOS AQUOSOS DO MASTRUZ (CHENOPODIUM AMBROSIOIDES) 
E BATATA-DE-PURGA (OPERCULINA SPP.) NO CONTROLE ALTERNATIVO DE HELMINTOS DE ASININOS DO 
MUNICÍPIO DE SÃO LUIS – MA, BRASIL 
 

EVALUATION IN VITRO OF AQUEOUS EXTRACTS OF MASTRUZ (CHENOPODIUM AMBROSIOIDES) AND 
BATATA-DE-PURGA (OPERCULINA SPP.) IN THE ALTERNATIVE CONTROL OF ASININE HELMINTHES FROM 
SÃO LUIS MUNICIPALITY - MA, BRASIL 

FRANCISCA ANDRÉIA FERREIRA DUTRA (CURSO DE MED. VET, UNIV. EST. DO MARANHÃO); ANA CLARA 
GOMES DOS SANTOS (BOLSISTA BFP/FAPEMA/UEMA); WHAUBTYFRAN CABRAL  TEIXEIRA (DOUTORANDO 
EM CIÊNCIAS ANIMAL, PPGCV/UFRPE); JOSÉ RIBAMAR DA SILVA-JÚNIOR (UNIV. EST. DO 
MARANHÃO/CCA/UEMA); RITA DE MARIA SEABRA NOGUEIRA DE CANDANEDO GUERRA (CCA/UEMA) 

Foram utilizados 50 asininos, procedentes do município de São Luís - MA, sem distinção de sexo, com idade e pesos 
variados, com o objetivo de identificar os principais helmintos gastrintestinais e testar a atividade anti-helmíntica, in vitro, 
de extratos botânicos aquosos (EBA) dos vegetais Mastruz (Chenopodium ambrosioides) e Batata-de-purga (Operculina 
spp.). Foram realizados exames coproparasitológicos de sedimentação, OPG e coprocultura. O teste foi realizado 
utilizando-se 2g de um homogeneizado de fezes, 2mL dos EBAs nas diluições 10, 15 e 20% e 2g de serragem 
esterilizada, com duas repetições para cada EBA. Os controles positivos foram à base de lbendazole e Citrato de 
Piperazina, de acordo com a recomendação do fabricante; e o controle negativo com água destilada, seguindo o mesmo 
delineamento. Observou-se 78% de animais infectados. A diferença de parasitismo entre os sexos não foi significativa. 
Os principais helmintos identificados foram Trichostrongylus sp., Strongylus vulgaris, Cyathostominae e Strongyloides 
westeri. O EBA-Mastruz apresentou atividade ovicida para os helmintos gastrintestinais de asininos, nas concentrações 
de 10, 15 e 20%. Enquanto, o EBA-Batata-de-purga somente se mostrou eficaz na concentração de 20%. O 
Albendazole e o Citrato de Piperazina apresentaram eficácia, verificando- 
se 100% de inibição na eclosão das larvas de helmintos gastrintestinais. Conclui-se que o EBA-Mastruz foi eficaz, in 
vitro, no controle alternativo de helmintos gastrintestinais. E, EBA-Batata-de-purga é eficaz, entretanto necessita de um 
estudo mais aprofundado, quanto à concentração do extrato seco. 

 
“ HELMINTOLOGIA / ESTRATÉGIAS / MÉTODOS DE CONTROLE” 
 
Código O-087  
COMPARAÇÃO DA EFICÁCIA DE DIFERENTES ISOLADOS DOS FUNGOS NEMATÓFAGOS ARTHROBOTRYS 
SPP. E DUDDINGTONIA FLAGRANS NA REDUÇÃO DE LARVAS INFECTANTES DE NEMATÓIDES APÓS A 
PASSAGEM PELO TRATO DIGESTIVO DE OVINOS.     
 

COMPARISON OF THE EFFICACY OF DIFFERENT ISOLATES OF THE NEMATODE-TRAPPING FUNGI 
ARTHROBOTRYS SPP. AND DUDDINGTONIA FLAGRANS IN REDUCING INFECTIVE LARVAE OF NEMATODES 
AFTER PASSAGE THROUGH THE DIGESTIVE TRACT OF SHEEP.  

DANIELA G. CRUZ (LBCT, CBB, UENF, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RIO DE JANEIRO); RUDYMILLA C. 
CORDEIRO (LBCT, CBB, UENF, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RIO DE JANEIRO); ANTONIO J. O. LOPES 
(LZNA, CCTA, UENF, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RIO DE JANEIRO); LIANA V. ROCHA (LZNA, CCTA, UENF, 
CAMPOS DOS GOYTACAZES, RIO DE JANEIRO); CL&OACUTE;VIS  P. SANTOS (LBCT, CBB, UENF, CAMPOS 
DOS GOYTACAZES, RIO DE JANEIRO. ¨XCPS@UENF.BR) 

Para poder aplicar oralmente os fungos nematófagos nos ruminantes estes devem apresentar a capacidade de 
sobreviver após a passagem pelo trato digestivo e manter-se eficaz em reduzir as larvas infectantes dos nematóides 
nas fezes. Neste trabalho, essas capacidades foram avaliadas e comparadas nos isolados brasileiros e canadenses de 
Duddingtonia flagrans, Arthrobotrys oligospora e Arthrobotrys musiformis. Estes foram cultivados em garrafas de Roux 
contendo cereal milho e uma suspensão de 700.000 clamidósporos (D. flagrans), ou conídios (A. oligospora e A. 
musiformis) por Kg de peso vivo foi administrada oralmente durante três dias consecutivos a um grupo de ovinos 
infectados naturalmente com nematóides gastrintestinais. No grupo controle não foi administrado fungo. As fezes 
desses animais foram coletadas três dias antes e após a administração da suspensão e processadas para a 
determinação do número de ovos por grama de fezes (OPG) e para a realização do cultivo fecal. As larvas infectantes 
(L3) foram recuperadas através da baermanização e posteriormente quantificadas e comparadas juntamente com os 
valores dos OPG. Apenas administração de D. flagrans reduziu significativamente o percentual de L3 nos cultivos fecais 
em índice superior a 95%. Esses resultados indicam o potencial de D. flagrans como agente de controle biológico de 
nematóides ovinos. Palavras-chave: Fungos nematófagos; Duddingtonia flagrans; Arthrobotrys oligospora; Arthrobotrys 
musiformis; Nematóides gastrintestinais.  
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Código O-088 
AVANCES HACIA UNA FORMULACIÓN FARMACÉUTICA CON HONGOS NEMATÓFAGOS 
 

PROGRESS TOWARDS A PHARMACEUTICAL FORMULATION WITH NEMATOPHAGOUS FUNGI 

CARLOS SAUMELL (FAC. CS. VET. UNCPBA, TANDIL, ARGENTINA); LUIS FUSÉ (FAC. CS. VET. UNCPBA, 
TANDIL, ARG.); FEDERICA SAGÜÉS (FAC. CS. VET. UNCPBA, TANDIL, ARG.); LUCÍA IGLESIAS (FAC. CS. VET. 
UNCPBA, TANDIL, ARG.); PEDRO STEFFAN (FAC. CS. VET. UNCPBA, TANDIL, ARG.); CÉSAR FIEL (FAC. CS. 
VET. UNCPBA, TANDIL, ARG.) 

El uso de hongos nematófagos es una alternativa reconocida como eficaz para el control de nematodes 
gastrointestinales parásitos de ganado criado a pasto mediante la reducción en la infectividad de las pasturas. Para 
esto, es requisito desarrollar formulaciones farmacéuticas que sean de fácil aplicación/dosificación y formas de 
conservación y mantenimiento de los hongos para múltiples propósitos biológicos-farmacológicos. El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar la viabilidad y supervivencia de clamidosporos de Duddingtonia flagrans y esporos de 
Arthrobotrys conoides bajo un proceso de liofilización. Los clamidosporos y esporos se obtuvieron a partir de cultivos 
puros en medio sólido de agar sabouroud y agar maíz, respectivamente. Se concentraron por  
sedimentación/centrifugación. Luego se congelaron a -20ºC en tubos previo al proceso de liofilización. Para evaluar su 
viabilidad, los clamidosporos/esporos fueron sembrados en placas de Petri conteniendo agar-agua y nematodos para 
estimular el crecimiento. Los resultados mostraron que ambas especies de hongos mantuvieron intacta su vitalidad, 
forma y tamaño. Las pérdidas por la liofilización fueron menores al 11% en todas las repeticiones realizadas del 
proceso. Pasados ocho meses, los clamidosporos/esporos continúan viables. El proceso de liofilización de las especies 
evaluadas mostró ser eficaz para posteriores usos biológicos-farmacológicos y alcanzar avances en los procesos de 
formulación de productos farmacéuticos para el control biológico de nematodos gastrointestinales parásitos de 
rumiantes.   
 
 
Código O-089 
EFEITO DE TRATAMENTOS ANTI-HELMÍNTICOS EM VACAS COM DORAMECTINA NO PRÉ-PARTO, DO 
TRATAMENTO DOS BEZERROS DE CORTE COM DORAMECTINA E LBENDAZOLE DE 4 A 5 MESES DE IDADE E 
AVALIAÇÃO  DO GANHO DE PESO À DESMAMA 

EFFECT OF ANTHELMINTIC TREATMENTS IN COWS BEFORE PARTURITION, TREATMENT OF BEEF CALVES  
WITH DORAMECTIN AND ALBENDAZOLE FROM 4 TO 5 MONTHS AGE AND IT WEIGHT GAIN AVALIATION AT 
WEANING 

ROMARIO CERQUEIRA LEITE (EV-UFMG); ELIO MORO (PFIZER); JOÃO PAULO DO AMARAL HADDAD (EV-
UFMG); RODRIGO C. DE FAVARE (PFIZER); ARMANDO LEAL DO NORTE (FAZENDA LAGOA GRANDE); JOSE 
OSWALDO COSTA (EV-UFMG); ANA CRISTINA PASSOS DE PAIVA BELLO (EV-UFMG); ARILDO PINTO DA 
CUNHA (EV-UFMG); EDUARDO BASTIANETTO (EV-UFMG); RICARDO CANESSO D`ALLA ROSA (EV-UFMG) 

Avaliou-se o efeito da vermifugação de vacas no periparto e bezerros lactentes aos 4-5 meses de idade. Utilizaram-se 
no experimento, dois lotes similares de 120 vacas e novilhas, um dos quais, o lote C1 foi tratado entre 20 e 10 dias 
antes do parto com doramectina 200mcgr/kg/pc. O lote C2 representou o controle não tratado. Dois lotes de bezerros 
filhos de mães tratadas e não tratadas receberam doramectina 200mcgr/kg/pc (C2/T2 eC1/T5 ) e mais dois lotes 
também filhos de mães tratadas e não tratadas receberam albendazole 5mg/kg/pc (C2/T3 e C1/T6) aos 4-5 meses de 
idade. Dois lotes também filhos de mães tratadas e não tratadas (C2/T1 e C1/T4) foram mantidos como controles não 
tratados.Os lotes de vacas C1 e C2 tiveram uma media de 37,5% e 31,62% de animais OPG positivos, com uma media 
de 68,85 e 58,97 OPG por animal, respectivamente. Aos 21 dias após tratamento observou-se uma redução significativa 
do OPG do grupo de vacas tratadas porém 6,66% dos animais permaneceram positivos. Predominaram as infecções 
por Haemonchus sp e Oesophagostomum sp. Nos bezerros, no inicio do teste, predominaram as infecções por 
Cooperia sp. e Haemonchus sp. Não houve diferenças nos pesos dos bezerros entre todos os lotes até aos 4-5   
meses. A partir dos tratamentos em 05/01/2006 até 10/05/2006, o efeito do tratamento das mães adicionou em media  
7,66kg nos pesos finais dos bezerros à desmama (P&#8804;0,000 e I.C,95% de 4,22 a 11,12 kg), provavelmente devido 
a não contaminação ambiental pelas mães no periparto. Os efeitos dos tratamentos dos bezerros adicionaram 5,05kg 
(P&#8804;0,007 e I.C.95% de 1,37 a 8,73kg) a mais por bezerro tratado. Não houve correlação entre os tratamentos de 
vacas e bezerros, sendo os efeitos independentes e aditivos, o que caracteriza a necessidade de dosificar mães  
no periparto e bezerros em meados da fase de amamentação. 
Agradecimento Pfizer, Fazenda Lagoa Grande 
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Código O-090 
AVALIAÇÃO DE SOLANUM PANICULATUM L. (JURUBEBA) NO CONTROLE DAS HELMINTOSES 
GASTRINTESTINAIS DE OVELHAS PRENHAS E NÃO PRENHAS 

EVALUATION OF SOLANUM PANICULATUM L. (JURUBEBA) ON THE CONTROL OF GASTRINTESTINAL 
HELMINTHES OF PREGNANTS AND NOT PREGNANTS SHEEPS 

VINÍCIUS LONGO RIBEIRO VILELA (UFCG); KATIUSCIA MENEZES DA SILVA LÔBO (UFCG); DENISE ALINE 
CASIMIRO BEZERRA (UFCG); MAURÍCIO MACHADO DE ARAÚJO (UFCG); RENATA VALÉRIA REGIS DE 
SOUSA (UFCG); THAIS FERREIRA FEITOSA (UFCG); ANA CÉLIA RODRIGUES ATHAYDE (UFCG); ADERBAL 
MARCOS DE AZEVÊDO SILVA (UFCG) 

A ovinocultura no Nordeste brasileiro é grande importância econômico-social. Porém, observa-se uma baixa 
produtividade nos rebanhos em função de vários fatores, dentre eles, as helmintoses gastrintestinais. A utilização de 
fitoterápicos no tratamento dessas parasitoses tem se mostrado uma alternativa economicamente viável e 
ecologicamente correta. A jurubeba, Solanum paniculatum L., é uma planta conhecida por suas propriedades 
medicinais, sendo etnobotanicamente referenciada como anti-helmíntica. Este trabalho objetivou demonstrar a atividade 
anti-helmíntica do farelo da raiz da Jurubeba em ovelhas Santa Inês no periparto, naturalmente infectadas. Foram 
utilizadas 16 fêmeas distribuídas em quatro grupos, sendo dois grupos (um com ovelhas gestantes e outro com ovelhas 
não gestantes) controle positivo (Albendazole 5%) tratados no dia zero e, outros dois, um com ovelhas gestantes e outro 
com não gestantes, receberam nove gramas de jurubeba para cada vinte quilos de peso vivo, por três dias 
consecutivos. A contagem de ovos por grama de fezes e a cultura de larvas foram realizadas no dia zero e 30 dias após 
os tratamentos. Observou-se que nas ovelhas prenhas tratadas com jurubeba, ocorreu uma diminuição de 20% no 
número de ovos por grama de fezes. Para as ovelhas não prenhas tratadas com a jurubeba, a redução foi de 69,39%. 
Para os grupos tratados com Albendazole 5%, a redução foi de 75,92% para as ovelhas prenhas e  
55,32% para as não prenhas. Não foi observada redução de Haemonchus contortus em nenhuma das coproculturas. 
Conclui-se que o tratamento com o farelo da raiz da Jurubeba (Solanum paniculatum L.) sinaliza como procedimento de 
controle alternativo das helmintoses gastrintestinais, principalmente de ovelhas não prenhas. 

 
“ENTOMOLOGIA / ARTROPODE (INSECTA – ACARI) / ANTIPARASITÁRIOS” 
 
Código O-091 
EFICACIA DE IVERMECTINA Y EPRINOMECTINA SOBRE AMBLYOMMA PARVUM EN CABRAS: RELACIÓN 
ENTRE ACTIVIDAD ACARICIDA Y DISPONIBILIDAD SISTÉMICA 
 

EFFICACY OF IVERMECTIN AND EPRINOMECTIN AGAINST AMBLYOMMA PARVUM IN GOATS: RELATIONSHIP 
BETWEEN ACARICIDAL ACTIVITY AND DRUG SYSTEMIC AVAILABILITY 

SEBASTIAN NAVA (EEA INTA RAFAELA, SANTA FÉ, ARGENTINA. CONICET, ARGENTINA. ); ADRIAN 
LIFSCHITZ (LAB FARMACOLOGIA, FCV. UNCPBA, TANDIL, ARGENTINA. CONICET, ARGENTINA); ALBERTO 
GUGLIELMONE (EEA INTA RAFAELA, SANTA FÉ, ARGENTINA. CONICET, ARGENTINA. ); FERNANDA 
IMPERIALE (LAB FARMACOLOGIA, FCV. UNCPBA, TANDIL, ARGENTINA. CONICET, ARGENTINA); CRISTINA 
FARIAS (LAB FARMACOLOGIA, FCV. UNCPBA, TANDIL, ARGENTINA. CONICET, ARGENTINA); ATILIO 
MANGOLD (EEA INTA RAFAELA, SANTA FÉ, ARGENTINA. CONICET, ARGENTINA. ); CARLOS LANUSSE (LAB 
FARMACOLOGIA, FCV. UNCPBA, TANDIL, ARGENTINA. CONICET, ARGENTINA) 

La garrapata neotropical Amblyomma parvum prevalece en el norte de Argentina infestando los rebaños de cabras. El 
objetivo de este trabajo fue estudiar la relación entre la eficacia terapéutica de ivermectina (IVM) y eprinomectina (EPN) 
contra A. parvum y la biodisponibilidad sistémica de estas drogas administradas a diferentes dosis. Para los estudios de 
eficacia se utilizaron cabras hembras adultas Anglo-Nubian (40-50 kg) naturalmente expuestas a A. parvum. Se 
formaron los grupos experimentales (n= 5) teniendo en cuenta el nivel de infestación. El grupo control permaneció sin 
tratamiento mientras que dos grupos experimentales recibieron IVM por via subcutanea (0.2 y 0.4  
mg/kg) y los otros dos grupos recibieron EPN por via tópica (0.5 y 1 mg/kg). Para el estudio de biosdisponibilidad 
sistémica grupos de cabras (n=5) recibieron IVM  subcutánea (0.2 y 0.4 mg/kg) y EPN por vía tópica (0.5, 1 y 1.5 
mg/kg). El número de hembras adultas de A. parvum sobre las cabras fue evaluado entre 1 y 28 días post-tratamiento. 
Se determinaron los pesos de las garrapatas hembras adultas y los periodos mínimos de pre-oviposición.  
En el estudio farmacocinético se tomaron muestras de sangre yugular hasta los 21 días post-administración para 
determinar las concentraciones de IVM y EPN por HPLC. IVM y EPN fallaron en el control de A. parvum. Tras el 
tratamiento con IVM a 0.4 mg/kg se recuperaron un número significativamente menor de hembras adultas, con un 
menor peso y un periodo de pre-oviposición más largo comparado al grupo control. Las concentraciones de IVM en 
plasma fueron significativamente más altas a las obtenidas tras la administración tópica de EPN. El entendimiento de  
la relación entre el patrón de absorción y la resultante eficacia clínica es relevante para mejorar la pobre acción de IVM y 
EPN contra A. parvum en cabras.  
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Código O-092  
PERFIL TOXICOLÓGICO DE ORGANOFOSFORADOS E PIRETRÓIDES PARA LARVAS DE BOOPHILUS 
MICROPLUS DA CEPA MOZO, MANTIDA EM SÃO PAULO, BRASIL. 
 

TOXICOLOGICAL PROFILE OF ORGANOPHOSPHATES AND PYRETHROIDS TO BOOPHILUS MICROPLUS 
LARVAE OF MOZO STRAIN, MAINTAINED IN SÃO PAULO, BRAZIL 

CAMILA KUNTZ PINTO LIMA (INSTITUTO BIOLÓGICO DE SÃO PAULO); GUILHERME MARCONDES KLAFKE 
(INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS - USP); MÁRCIA CRISTINA MENDES (INSTITUTO BIOLÓGICO DE SÃO 
PAULO) 

Bioensaios in vitro com carrapaticidas são utilizados com sucesso para a detecção de resistência em populações de 
Boophilus microplus. É de suma importância para o diagnóstico de resistência estabelecer o perfil toxicológico de 
carrapaticidas em uma cepa referência susceptível, visando a comparação com populações de campo. A cepa Uruguaia 
“Mozo” é mantida em bovinos estabulados desde 2006 como cepa referência susceptível em testes de resistência no 
Instituto Biológico de São Paulo. Para determinar o perfil toxicológico, foram realizados Testes do Pacote com Larvas 
(TPL) com cipermetrina, deltametrina e clorpirifós para a determinação das CL50/99 (IC95%) e Doses 
Discriminatórias (DD=2xCL99). No TPL, diluiu-se o produto técnico em soluções seriadas, em uma mistura 2:1 de 
clorofórmio e óleo de oliva, que foram utilizadas para impregnar papeis filtro (Whatman, No1) deixados para secar por 
24hs (27oC). Após este período, foram adicionadas as larvas, os pacotes selados com clipes de metal e incubados por 
24hs em estufa B.O.D. (27-28oC; 80%U.R.). A resposta foi avaliada contando-se as larvas vivas e mortas de cada 
pacote e os dados de mortalidade analisados através de um modelo de regressão de probitos. O número de testes e os 
valores de CL50/99(IC95%) (em ppm) e DD estimados foram: Cipermetrina (n=7): [147 (140-155); 540 (486-612); 
DD:1300]. Deltametrina (n=8): [37 (36-39) ;119 (111-128); DD: 30]. Clorpirifós: (n=10) [179 (169-190); 1763 (1541-2047); 
DD: 5000]. Com o perfil toxicológico obtido, o diagnóstico de populações resistentes a estas drogas poderá ser realizado 
com maior precisão, contribuindo com a investigação, monitoramento e controle da resistência a carrapaticidas no 
Estado de São Paulo, Brasil. 
Agradecimento Apoio financeiro: FAPESP e CAPES. 
 
Código O-093 
ATIVIDADE IN VITRO DE EXTRATOS VEGETAIS E ISOLADOS SOBRE LARVAS E FÊMEAS INGURGITADAS DE 
RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS  
 

IN VITRO ACTIVITY OF PLANT EXTRACTS AND ISOLATED ON RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS)  
MICROPLUS  

ANA CAROLINA CHAGAS (EMBRAPA PECUÁRIA SUDESTE); MÁRCIA OLIVEIRA (EMBRAPA PECUÁRIA 
SUDESTE); ANDRÉ SARRIA (MESTRANDO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SÃO CARLOS); BÁRBARA BELLETE (MESTRANDA DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO CARLOS); CRISTIANE CAZAL (DOUTORANDA DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS); JAQUELINE BATALHÃO (IC DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS); JOÃO FERNANDES (DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS) 

Extratos que apresentem ação sobre parasitas podem indicar princípios ativos ou grupos de substâncias para uso futuro 
no controle, havendo, inclusive, possibilidade de síntese. Este estudo teve por objetivo investigar a ação de extratos 
vegetais e isolados sobre larvas e fêmeas ingurgitadas de R. microplus. As larvas foram testadas pela metodologia do 
papel impregnado e a leitura ocorreu 24h após incubação (28°C e umidade 80%). As fêmeas foram imersas por cinco 
minutos nos extratos e incubadas para posterior análise dos parâmetros. Foram avaliadas as seguintes espécies 
vegetais sobre as larvas: extrato contendo substâncias apolares (58,1mg) e o isolado cabreuvina (20mg) de Myroxylon 
peruiferum, além do isolado angolensato de metila (10,2mg) de Carapa guianensis. Para as fêmeas, foram avaliados o 
extrato metanólico das folhas de Todna ciliata (20mg), extrato de acetato de etila da semente de Annona muricata 
(20mg), extrato hexânico da raiz de Curcuma longa (18,4mg), Flavanona isolada (22,2mg), extrato etanólico da folha de 
Ricinus communis (21mg) e Ricinina isolada (5,6mg). Este material vegetal foi produzido no Departamento de Química 
da Universidade Federal de São Carlos e os testes foram realizados na Embrapa Pecuária Sudeste. Todos os extratos 
foram testados para a concentração final de 100%, 50% e 25% do extrato puro, sendo diluídos em álcool etílico a 30% 
em água (V/V). Foram feitas três repetições para cada diluição e para o controle (etanol a 30%). No teste de fêmeas 
nenhum extrato apresentou efeito, entretanto, o extrato contendo substâncias apolares de M. peruiferum causou 
mortalidade de 100% no diluição de 50% e de 88% na diluição de 100%. Acredita-se que sua ação seja devido à 
presença de ácidos graxos e isoflavonóides. A cabreuvina é um dos isoflavonóides que foram isolados, entretanto tudo 
indica que a(s) substância(s) ativa(s) seja outra e, desse modo, novos estudos serão conduzidos para  sua identificação.  
Agradecimento Financiamento Embrapa e bolsa FAPESP 
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Código O-094  
EFICÁCIA MOSQUICIDA DA EPRINOMECTINA NO CONTROLE DE HAEMATOBIA IRRITANS EM BOVINOS 
 

EFFICACY OF EPRINOMECTIN IN THE CONTROL OF HAEMATOBIA IRRITANS IN CATTLE 

FABIO BARBOUR SCOTT (DPA/IV/UFRRJ); KATHERINA COUMENDOUROS (DPA/IV/UFRRJ); ISABELLA 
VILHENA FREIRE MARTINS (DPER/CCA/UFES); LAERTE GRISI (DPA/IV/UFRRJ); CLARISSA PIMENTEL DE 
SOUZA (SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA); JÚLIO ISRAEL FERNANDES; (CPGCV/DPA/IV/UFRRJ); 
VANESSA PAULINO DA CRUZ VIEIRA (CPGCV/DPA/IV/UFRRJ) 

Para a avaliação da eficácia mosquicida no controle de Haematobia irritans em bovinos com uma formulação “pour-on” 
contendo 0,5% de eprinomectina foram realizados dois ensaios de campo no Estado do Rio de Janeiro, utilizando 
eprinomectina empregado na dose de 500mcg por kg de peso vivo (pv), correspondendo ao volume de 10ml/100kg pv. 
A eficácia da eprinomectina nos  dias +7, +14, +21 e +28 foram respectivamente 100, 94,3, 86,2 e 24,5% para o 
primeiro ensaio e de 100, 100, 100, e 0% para o segundo ensaio.  
Palavras – chaves: Haematobia irritans– eprinomectina - bovinos 
 
Código O-095 
AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO NIM (AZADIRACHTA INDICA) NO CONTROLE DE ECTOPARASITOS EM BOVINOS  
CRIADOS EM SISTEMA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DE LEITE 
 

PRELIMINARY EVALUATION OF THE NIM (AZADIRACHTA INDICA) IN THE CONTROL OF ECTOPARASITES IN 
BOVINES CREATED IN ORGANIC SYSTEM OF MILK PRODUCTION 

GUILHERME RODRIGUES BRITO (MESTRANDO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS DA UFRRJ); CLAUDIA 
BEZERRA DA SILVA (ACADÊMICA DE MEDICINA VETERINÁRIA/ BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-CNPQ); 
HELOISA HELENA RODRIGUES GOMES (ACADÊMICA DE MEDICINA VETERINÁRIA); JOÃO PAULO 
GUIMARÃES SOARES (PESQUISADOR DA EMBRAPA AGROBIOLOGIA-RJ); ARGEMIRO SANAVRIA 
(PROFESSOR ASSOCIADO DO DESP/ INSTITUTO DE VETERINÁRIA/ UFRRJ) 

O uso indiscriminado de produtos veterinários contra ectoparasitos promove a formação de populações resistentes, 
além de contaminação ambiental com danos à saúde pública. Uma das características do Nim (Azadirachta indica) é a 
sua atividade inseticida. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficácia do extrato aquoso de Nim comercial a 1%, em 
bovinos naturalmente parasitados. Trinta bovinos girolandos pertencentes à unidade experimental da Embrapa 
Agrobiologia em Seropédica-RJ foram avaliados quanto à presença de ectoparasitos durante junho de 2007. No dia  
anterior ao tratamento (Dia -1) foi contabilizado o número total de fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus, o grau de infestação por carrapatos, Haematobia irritans e larvas de Dermatobia hominis em cada animal.  
No dia 0, os bovinos foram pulverizados com Nim 1%. No dia +7 e no dia +14 após o tratamento foram realizadas as 
contagens de ectoparasitos. As intensidades parasitárias médias obtidas antes e nas contagens após o tratamento 
foram transformadas logaritimicamente e comparadas estatisticamente (ANOVA um critério com teste a posteriori de 
Bonferroni). A eficácia do Nim 1% foi calculada para o dia +7 e dia +14. A média no Dia -1, de H. irritans (104±66,3) e 
R.(B.) microplus (38,2±34,8) foi significativamente maior que nas contagens após o tratamento (F = 38,1; P = 0,02  
e F = 406, P < 0,01, respectivamente). A média de D. hominis (2,3±3,9) e o grau de infestação por carrapatos do Dia - 1 
não diferiu estatisticamente após o tratamento. Foi observada a eficácia no Dia +7 de 34,4% e 92,1% contra H. irritans e 
R (B.) microplus e no Dia +14, 42,6% e 84% contra H. irritans e R.(B.) microplus respectivamente. Apesar dos 
resultados positivos, novos estudos com outros delineamentos experimentais se fazem necessários para a 
recomendação do produto. 
 
Código O-096  
EFICÁCIA DE FITOTERÁPICOS EM FÊMEAS INGURGITADAS DE BOOPHILUS MICROPLUS PROVENIENTES DA 
MESORREGIÃO OESTE DO MARANHÃO, BRASIL  
 

EFFICACY OF EXTRACTS OF PLANTS IN ENGORGED FEMALES OF BOOPHILUS MICROPLUS FROM THE 
MESOREGION WEST OF MARANHÃO, BRAZIL 

FRANCISCO BORGES COSTA (UEMA); PÁDUA SUELY DA SILVA VASCONCELOS (UEMA); ANA MARIA 
MONTELES SILVA (UEMA); VÍVIAN MAGALHÃES BRANDÃO (UEMA); IRAN ALVES DA SILVA (UEMA); 
WHAUBTYFRAN CABRAL TEXEIRA (UFRPE); RITA DE MARIA SEABRA NOGUEIRA GUERRA (UEMA); ANA 
CLARA GOMES DOS SANTOS (UEMA) 

Objetivou-se avaliar a eficácia in vitro de extratos hidroalcoólicos de nim e citronela a 20% e eucalipto a 10% em fêmeas 
ingurgitadas de Boophilus microplus, provenientes de bovinos naturalmente infectados da mesorregião Oeste do 
Maranhão. No laboratório as fêmeas foram previamente higienizadas, separadas, pesadas e distribuídas em seis grupos 
de 10 fêmeas, em duplicata. Cada grupo de fêmeas foi imerso em 10mL da solução dos extratos, durante dois minutos. 
Observou-se que no tratamento com o extrato do nim e da citronela houve 32% e 17% de eficácia, respectivamente, 
enquanto com o eucalipto ocorreu 96%. Nos grupos tratados por Cipermetrina + Clorpirifós + Citronelal e Deltametrina 
(controles positivos) a mortalidade ocorreu após 48h do tratamento, enquanto os grupos imersos na água destilada 
(controle negativo) apresentaram 100% de massa de ovos e eclodibilidade larval. Conforme o resultado conclui-se que o 
extrato de eucalipto poderá ser utilizado como acaricida no controle de fêmeas de B. microplus, devido ter sido eficaz in 
vitro, entretanto para o nim e a citronela não apresentaram eficácia. As fêmeas do B. microplus não apresentaram 
resistência aos compostos químicos utilizados nesse experimento. Palavras-chave: Boophilus microplus, fitoterápicos, 
Maranhão 
 

 
 



441 

 

“ENTOMOLOGIA / ARTROPODE (INSECTA – ACARI) / EPIDEMIOLOGIA DAS 
DOENÇAS PARASITÁRIAS” 
 
Código O-097 
DINÂMICA SAZONAL DE ESTÁDIOS IMATUROS E ADULTOS DE VIDA PARASITÁRIA DE AMBLYOMMA 
CAJENNENSE (ACARI: IXODIDAE) NUMA ÁREA ENDÊMICA PARA FEBRE MACULOSA NA REGIÃO DE 
CORONEL PACHECO, MINAS GERAIS, BRASIL 
 

SEASONAL DYNAMICS OF IMATURES AND ADULTS STAGES OF AMBLYOMMA CAJENNENSE 
(ACARI:IXODIDAE) ON HORSES IN AN ENDEMIC AREA FOR SPOTTED FEVER IN THE CORONEL PACHECO 
REGION, MINAS GERAIS STATE, BRAZIL 

ELIZÂNGELA GUEDES (1 DEPT. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA, ESCOLA DE VETERINÁRIA, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL/2 LABORATÓRIO DE 
PARASITOLOGIA, EMBRAPA GADO DE LEITE, JUIZ DE FORA, MG, BRASIL); ROMÁRIO  CERQUEIRA LEITE (1 
DEPT. MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA, ESCOLA DE VETERINÁRIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL) 

Amblyomma cajennense, um carrapato trioxênico, é apontado como sério parasita de cavalos e o principal carrapato 
infestando humanos no Centro e Sudeste do Brasil. É também o principal vetor da bactéria Rickettsia rickettsii, o agente 
etiológico da Febre Maculosa Brasileira (FMB). Alguns trabalhos mostram que esse carrapato completa apenas uma 
geração por ano e que seus estádios apresentam-se em períodos bem definidos nas diferentes estações do ano.  
Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi determinar o perfil sazonal de estádios imaturos e adultos de vida parasitária 
em eqüinos de uma área sabidamente endêmica para FMB em Coronel Pacheco/MG. Foram utilizados 22 cavalos 
pertencentes à tropa de trabalho do Campo Experimental da Embrapa Gado de Leite em Coronel Pacheco/MG para 
avaliação da infestação natural por A. cajennense a cada 14 dias de intervalo, de maio de 2006 a abril de 2008. 
 Larvas e ninfas ingurgitadas em fase de desprendimento do hospedeiro foram removidas com auxílio de uma 
raspadeira de dentes finos e flexíveis. A avaliação de estádios adultos, machos e fêmeas, foi realizada por meio de 
contagens sucessivas sem a remoção dos carrapatos do hospedeiro. Larvas predominaram de maio a setembro com 
pico populacional em maio nos dois anos de duração do experimento. Ninfas, embora abundantes nos meses de junho 
a novembro, ocorreram durante todo o ano, com pico populacional no bimestre julho-agosto durante os dois anos do 
experimento. Adultos predominaram de setembro a abril com pico populacional em janeiro-fevereiro, nos dois anos de 
observações. Os resultados deste estudo na referida área corroboram os realizados em outros estados, bem como, o de 
outra área dentro de Minas Gerais. Agradecimento apoio financeiro: FAPEMIG/ CAPES 
 
Código O-098 
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA: FAUNA FLEBOTOMÍNEA DE ÁREAS DE TRANSMISSÃO NO 
MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA, RIO DE JANEIRO 
 

AMERICAN LEISHMANIOSE TEGUMENTAR: PHLEBOTOMINE FAUNA OF AREAS OF TRANSMISSION IN THE 
CITY OF SEROPÉDICA, RIO DE JANEIRO 

ANNA BARRETO FERNANDES (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); NAIARA BARROSO 
MARAN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); THAIS DE ANDRADE OLIVEIRA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); ARGEMIRO SANAVRIA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DO RIO DE JANEIRO); JAIRO MERODIO CAETANO (FIOCRUZ); ANTONIO DE MEDEIROS MEIRA 
(FIOCRUZ); MARCOS BARBOSA DE SOUZA (FIOCRUZ) 

A Leishmaniose Tegumentar Americana é uma importante zoonose que tem crescido no Brasil e é endêmica no 
município de Seropédica. A domiciliação da transmissão da Leishmaniose Tegumentar Americana no Estado do Rio de 
Janeiro vem sendo observada pela infecção no ser humano e em animais domésticos, em ambientes peridomésticos, 
onde são capturados flebotomíneos que transmitem a doença. Com a ocorrência da Leishmaniose Tegumentar 
Americana endêmica no país e a notificação de casos autóctones, houve motivação para a realização deste trabalho 
que visa demonstrar a fauna destes vetores e seu comportamento em área de transmissão da doença neste Município. 
As coletas de flebotomíneos vêm sendo realizadas em duas localidades do Município, Valão das Louças e Caçador, 
ambas com notificações de casos humanos de Leishmaniose Tegumentar Americana. As capturas são realizadas no 
horário das 19 as 07 h, por três noites consecutivas, coletas sistemáticas mensais no peridomicílio com armadilhas 
luminosas modelo Hp. Os flebótomos coletados foram acondicionados em frascos devidamente rotulados contendo 
álcool 70%. No laboratório foram identificados conforme a nomenclatura proposta por Galati, 2003. Foram capturadas 
2922 exemplares, pertencentes as seguintes espécies: Lutzomyia intermedia (67,5%), Lutzomyia migonei (31,6%), 
Lutzomyia whitmani (0,3%), Lutzomyia  cortelezzie (0,2%), Lutzomyia pelloni (0,2%), Lutzomyia edwardsi (0,2%), 
Lutzomyia bianchigalatiae (0,10%), Lutzomyia fischeri (0,06%) e Lutzomyia schveibevi (0,03%). A prevalência da 
Lutzomyia intermedia vem sendo nítida. A segunda espécie mais freqüente vem sendo a Lutzomyia migonei. As demais 
espécies foram coletadas em baixa densidade, sugerindo que Lutzomyia intermedia seja o vetor primário e Lutzomyia 
migonei o vetor secundário da Leishmaniose Tegumentar Americana no município de Seropédica. Estudos envolvendo 
a fauna flebotomínica da região associados a possíveis infecções naturais por Leishmania sp estão em andamento e 
utilizando provas de detecção de DNA.  
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Código O-099 
NOVOS REGISTROS DE LUTZOMYIA LONGIPALPIS (LUTZ & NEIVA, 1912) (DIPTERA, PSYCHODIDAE) NA 
REGIÃO CENTRO-LESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL. 
 

NEW RECORDS OF Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva, 1912) (DIPTERA, PSYCHODIDAE) IN THE CENTRAL 
EAST REGION OF SÃO PAULO STATE, BRAZIL. 

ANDRE ANTONIO CUTOLO (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, INSTITUTO DE BIOLOGIA, UNICAMP); 
DENIS ADRIANO CAMARGO (CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO, 
UNIARARAS); CLAUDIO JOSÉ VON ZUBEN (DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA, INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS, 
UNESP) 

A incidência das leishmanioses tegumentar (LTA) e visceral americanas, especialmente esta última (LVA), em 
hospedeiros caninos e humanos encontra-se em expansão no Estado de São Paulo. Na vigilância epidemiológica 
dessas endemias, torna-se fundamental o conhecimento da distribuição e ecologia das diferentes espécies de 
flebotomíneos. Assim, a divulgação de novos encontros de seus vetores é fundamental para apontar novas áreas de 
risco para a transmissão dessas doenças. Neste estudo, realizaram-se capturas de flebotomíneos em ambiente de 
mata, em diferentes localidades dos municípios de Ipeúna, Itirapina e Analândia, entre agosto e setembro de 2007. 
Foram capturados 248 flebotomíneos de nove espécies diferentes em Ipeúna, seis e sete espécimes de duas espécies 
distintas coletados respectivamente em Itirapina e Analândia. A espécie mais abundante em Ipeúna foi Pintomyia 
pessoai com 37,5%, seguida de P. fischeri e Migonemyia migonei respectivamente com 33,06% e 16,53% do total 
capturado. Estas três espécies são consideradas importantes vetores de LTA no território paulista. O encontro de 
Lutzomyia longipalpis pela primeira vez em Ipeúna e Analândia e a confirmação de sua presença em Itirapina indica 
risco de estabelecimento da LVA na área e a necessidade de mais estudos locais sobre sua ecologia, sobretudo em 
relação à ocupação de ambientes antrópicos. 
Palavras-chave: Vetores de Leishmaniose. Ecologia de vetores. Epidemiologia. Transmissão. Flebotomíneo. 
 
Código O-100 
SURVEILLANCE OF TICK-BORNE ENCEPHALITIS IN THE WOOD TICK IXODES RICINUS IN NORTH-EASTERN 
ITALY 

GIOIA CAPELLI (IZSVE); FABRIZIO MONTARSI (IZSVE); GIOVANNI CATTOLI (IZSVE); FRANCO MUTINELLI 
(IZSVE); STEFANO MARANGON (IZSVE) 

Tick-borne encephalitis (TBE) is the most serious tick-borne disease reported in humans in north-eastern Italy, leading to 
long-lasting or permanent neuropsychiatric sequelae in 10-20% of infected patients and rarely to fatal infection. This work 
was aimed to assess the presence and rates of infection of TBE in the wood tick Ixodes ricinus in sites known  to be 
infected with the virus and in sites never monitored before.From 2005 through march 2008 five provinces of north-
eastern Italy were monitored. Ticks were collected by dragging in fixed sites (monitored monthly from March to 
November), and itinerant sites, which were visited only once or twice. Each tick was identified and stored at -80°C.  RNA 
was extracted (All Prep DNA/RNA mini Kit, Qiagen, Inc., Valencia, CA) from single adults, and from pools of 5 nymphs 
and 10 larvae; the number of pooled ticks was doubled in 2007. A real time PCR was used for TBE detection and 
positive results were confirmed by a nested RT-PCR and subsequent genetic sequencing of the PCR amplicons. In total, 
4682 Ixodes ricinus ticks (2932 larvae, 1597 nymphs and 153 adults) were tested for TBE during the sampling period. 
TBE tick infection was found in two province in nymphs collected in 2006 (expected rate of infection=0.52%-6.65%, 
respectively) and in an other province in adults (4/36; 11%) collected in 2007. In this last site infection was confirmed in 
nymphs collected in March 2008. In conclusion, three foci of TBE tick infection in different provinces were found, carried 
by nymphs and adults. Despite the fact that TBE infection is proved to be transmitted vertically in ticks, larvae  resulted 
always negative. In these areas human infection is reported too. The variety of tick density and infection rates highlights 
the need of assessing human risk of TBE on a local basis. 
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“ ENTOMOLOGIA / ARTROPODE (INSECTA – ACARI ) / CÃES E GATOS” 
 
Código O-101  
DINÂMICA POPULACIONAL DE Rhipicephalus sanguineus (LATRIELLE, 1806), EM BELO HORIZONTE, MINAS 
GERAIS  

JÚLIA ANGÉLICA GONÇALVES DA SILVEIRA (UFMG); LYGIA MARIA FRICHE PASSOS (UFMG); MÚCIO FLÁVIO 
BARBOSA RIBEIRO (UFMG) 

Cães são hospedeiros primários para os estágios parasitários do Rhipicephalus sanguineus. Dada a escassez de 
informações relativas ao ciclo de R. sanguineus em condições naturais no Brasil, e sua importância para adotar medidas 
de controle desse ixodídeo, este estudo objetivou caracterizar a dinâmica populacional do R. sanguineus em Belo 
Horizonte, MG. No período de agosto/2006 a julho/2007 foram realizadas coletas mensais de carrapatos em 12 cães 
adultos, pertencentes à nove residências, localizadas nos distritos sanitários Norte e Venda Nova. Todos ixodídeos 
coletados foram identificados como R. sanguineus e os estágios de larva, ninfa e adultos foram encontrados nos cães 
durante todos os meses. Foi constatado a ocorrência de três picos populacionais (agosto, fevereiro e junho), sugerindo 
que R. sanguineus realiza três gerações por ano em Belo Horizonte. Foram colhidos 5.422 carrapatos adultos, e a 
infestação apresentou três picos: outubro, março e julho. O total de ínstares imaturos colhidos foi 1.896, sendo 744 
larvas e 1.152 ninfas. Foram observados quatro picos na população de larvas (agosto, novembro, janeiro e abril ) e 
quatro picos na população de ninfas (agosto, fevereiro, abril  e junho). Em agosto foi coletado o maior número de  
ínstares e maio o menor. Do total de ixodídeos colhidos, a taxa de infestação foi maior no inverno (p<0,05). Durante o 
mesmo período experimental, foi determinada a taxa de infestação por carrapato em 2.848 cães que freqüentaram o 
banho e tosa de uma clínica veterinária, localizada em Venda Nova. Constatou-se que 7,8% destes cães estavam 
infestados, sendo que no inverno a taxa de infestação foi maior (p<0,05) se comparado com primavera e verão. Os cães 
machos e animais de pêlo longo foram mais notificados (p<0,05) quanto à presença de carrapatos. 
Agradecimento Apoio: FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Minas Gerais 
 
 
Código O-103 
DISTRIBUIÇÃO SAZONAL DE ESPÉCIES DE SIPHONAPTERA EM CÃES DAS CIDADES DE BAGÉ, PELOTAS E 
RIO GRANDE NO RIO GRANDE DO SUL 
 

SAZONAL DISTRIBUTION OF SIPHONAPTERA SPECIES IN DOGS FROM BAGÉ, PELOTAS AND RIO GRANDE, 
RIO GRANDE DO SUL STATE 

GRACIELA AUGUSTO XAVIER (UFPEL); MARIA ALICE GOMES FERNANDES (UFPEL); ISABEL CRISTINA 
PEREIRA (UFPEL); LUCIANA  WELTER WENDT (UFPEL); NARA AMÉLIA FARIAS (UFPEL) 

As pulgas são importantes ectoparasitos de cães, e devido ao hábito hematófago causam grande desconforto ao 
hospedeiro, podendo desencadear reações alérgicas ou transmitir patógenos. Este estudo buscou conhecer a variação 
da composição da fauna de Siphonaptera em cães naturalmente infestados, ao longo do ano, em três cidades do sul do 
RS (Bagé, Pelotas e Rio Grande). Do corpo de, no mínimo, seis cães de um único domicílio de cada uma das três 
cidades, foram coletadas mensalmente cerca de 100 pulgas, as quais foram acondicionadas em álcool  glicerinado e 
nalisadas em estereomicroscópio. Foram identificados 5301 sifonápteros, dos quais 1301 eram dos cães de Bagé, 
sendo 57% Ctenocephalides canis, 22% Pulex irritans e 21% C. felis. Dos cães de Pelotas, 1812 e dos cães de Rio 
Grande 2188, sendo todos espécimes C. felis. Portanto, em Bagé constatou-se a presença de três espécies, enquanto 
que em Pelotas e Rio Grande o parasitismo ocorreu por apenas uma espécie. Em Bagé, C. canis foi mais freqüente, 
representando mais de 50% dos sifonápteros coletados durante o período de setembro a abril, sendo superado somente 
nos meses de maio por P. irritans e, em junho e agosto por C. felis. Houve relação fêmea/macho de 1:1 para P. irritans 
com leve predomínio de machos no verão e no outono. O percentual de fêmeas de C. canis foi superior ao de machos 
durante todo o período. O mesmo ocorreu com C. felis em Pelotas e Rio Grande. Mesmo com a semelhança das 
temperaturas médias mensais entre as três cidades de coleta, constatou-se diferença na composição da fauna de 
Siphonaptera, entre os grupos de cães analisados, sendo que essa diferença pode ser influenciada pelo ambiente no 
qual vivem esses cães e pelo convívio com outras espécies. Esse fato deve ser levado em consideração na elaboração 
de programas de controle. 
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Código O-104  
RISCO DE INFECÇÃO HUMANA POR RHIPICEPHALUS SANGUINEUS LATREILLE (ACARI, IXODIDAE) EM 
AMBIENTE DOMICILIAR NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, RJ 
 

RISK OF TICK INFECTION HUMAN BEING FOR RHIPICEPHALUS SANGUINEUS LATREILLE (ACARI: IXODIDAE) 
IN DOMICILIARY ENVIRONMENT IN THE CITY OF RIO DE JANEIRO, RJ 

NICOLAU MAUÉS SERRA-FREIRE (INSTITUTO OSWALDO CRUZ, FIOCRUZ); NATALIA PEREIRA DA SILVA 
(INSTITUTO OSWALDO CRUZ, FIOCRUZ) 

No Brasil três espécies de carrapatos duros já foram assinaladas como parasitos de humanos, mas poucas são as 
informações que quantifiquem o risco das infecções humanas reais por carrapatos, ou da possibilidade destas 
acontecerem, indicando o risco da transmissão de microorganismos por carrapatos. Esse trabalho objetiva avaliar o 
risco de infecção humana por carrapatos Rhipicephalus sanguineus em ambiente intra e peridomiciliar em comunidade 
inserida em espaço geopolítico urbano de uma metrópole, onde há cão doméstico como animal de estimação, 
companhia ou guarda. O risco de infecção humana pelo R. sanguineus como carrapatos em ambiente peridomiciliar e 
intradomiciliar, a etologia dos cães nos domínios das residências e as infecções em humanos pelos  
carrapatos foram investigadas em 470 residências no espaço selecionado do Complexo da Maré. Iniciou-se pela 
escolha das ruas e moradias a serem amostradas. Os responsáveis pelos imóveis foram contatados e foi explicado o 
estudo pedindo que aceitassem participar. Para integrar a amostra precisava ser residências na Maré e reunir os 
parâmetros: ter canino sob responsabilidade de moradores; ser residência permanente; aceitar participar do estudo; 
permitir o uso dos dados para fins científicos. Houve aumento seqüencial na adesão induzida para os ambientes 
visitados pela acreditação do trabalho na comunidade. Foram 211 moradias visitadas sob a responsabilidade de  
homens, e 224 sob a responsabilidade feminina e com presença de carrapatos. Nas residências com liderança feminina, 
houve ocasiões de limpeza do ambiente e higienização do cão com banho e catação de carrapatos. As espécies de 
carrapatos encontradas foram R. sanguineus, Amblyomma cajennense, e Anocentor nitens. O risco relativo indica que 
há, respectivamente, 14, 11 e 0,05 vezes mais chances de infecção humana por essas espécies de carrapatos nas 
residências com cães, do que nas sem cães. Foram encontrados piolhos em animais e em humanos; assim como  
ácaros, insetos hematófagos não alados, e artrópodes peçonhentos, estes últimos no interior das residências. 
 
Código O-105  
EFICÁCIA COMPARATIVA DE PROMERIS® DUO (METAFLUMIZONE + AMITRAZ) CONTRA FORMULAÇÕES 
“SPOT-ON” DE FIPRONIL + METOPRENE E IMIDACLOPRID + PERMETRINA EM CÃES ARTIFICIALMENTE 
INFESTADOS COM CARRAPATOS (RHIPICEPHALUS SANGUINEUS). 
 

COMPARATIVE EFFICACY OF PROMERIS® DUO (METAFLUMIZONE + AMITRAZ) VERSUS FIPRONIL + 
METHOPRENE AND IMIDACLOPRID + PERMETHRIN “SPOT-ON” FORMULATIONS IN DOGS ARTIFICIALLY 
INFESTED WITH TICKS (RHIPICEPHALUS TICKS SANGUINEUS).  

MARCELO LABRUNA (FMVZ-USP); GUSTAVO SABATINI (FMU); GUILHERME  SABATINI (FMU); LUIS 
FERNANDO VETTORATO (FORT DODGE SAÚDE ANIMAL); FABIANO ORSI DA SILVA (FORT DODGE SAÚDE 
ANIMAL) 

In this study a total of twenty dogs artificially infested with ticks (Rhipicephalus sanguineus) were treated with ProMeris® 
Duo (Metaflumizone + Amitraz) and other two spot-on formulations currently available in Brazil. Dogs (males and 
females) were ranked by decreasing order of tick counts and then allocated into 4 groups by the zig-zag method. 
Animals were randomly allocated into one of the following: Group 1 - ProMeris® Duo; Group 2 - Fipronil + Methoprene; 
Group 3 - Imidacloprid + Permethrin, and Group 4 - untreated control. Treatments were performed on day zero, 
according to label indications. Dogs were infested with 25 couples of Rhipicephalus sanguineus on days –1,  
+7, +14, +21, +28, +35, +42, +49 and +56. On days +1, +5, +12, +19, +26, +33, +40, +47, +54 and 61 dogs were 
examined, ticks removed and the live ones counted. Results show that animals treated with ProMeris® Duo had 
significant reduction (P<0.05) in the mean tick counts from days +5 to +47 after treatment whereas dogs treated with 
Fipronil + Methoprene had significant reduction (P<0.05) from day +5 to +33. Dogs treated with Imidacloprid + 
Permethrin did not present significant tick reduction (P>0.05) in any of the time points after treatment. From day +5 to 
+40 after treatment ProMeris® Duo presented 100% efficacy. Fipronil + Methoprene showed the same 100% efficacy 
from +5 to +33, and Imidacloprid + Permethrin reached 72% efficacy throughout the study. A mean number of 18.4 to 
35.4 viable ticks were recovered from the untreated control throughout the study. This study showed that both ProMeris® 
Duo and Fipronil + Methoprene spot-on formulations were highly efficacious in preventing R. sanguineus infestation in 
artificially infested dogs and that Imidacloprid + Permethrin spot on formulation was only 72% efficacious.  
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Código O-106  
ECTOPARASITOS DE CÃES URBANOS E RURAIS DA REGIÃO DE PELOTAS-RS 
 

ECTOPARASITES OF URBAN AND RURAL DOGS FROM PELOTAS REGION, RIO GRANDE DO SUL STATE 

GRACIELA AUGUSTO XAVIER (UFPEL); ALEX SANDRO LEITE RODRIGUES (UFPEL); ANDRÉIA DA SILVEIRA 
LUCAS (UFPEL); NILTON AZEVEDO CUNHA FILHO (UFPEL); FELIPE  GERALDES PAPPEN (UFPEL); NARA 
AMÉLIA DA ROSA FARIAS (UFPEL) 

Os ectoparasitos provocam irritação nos hospedeiros, além de poderem transmitir vários agentes patogênicos tanto 
para humanos quanto para os animais. O presente trabalho objetiva conhecer a fauna ectoparasitária de cães da área 
urbana e rural da região de Pelotas-RS. Os ectoparasitos foram coletados manualmente, direto do corpo de um grupo 
de cães que vivem no meio urbano e de outro, do meio rural. Foram acondicionados em álcool 70% e identificados em 
esteriomicroscópio. Entre os 103 cães da área urbana analisados, 41,8% estavam infestados. Constatou-se que 49,5% 
dos animais recebem tratamento com ectoparasiticidas periodicamente, e, destes, 33,3% estavam infestados. A 
infestação, entre os não tratados foi de 50%. Na área urbana, constatou-se que 30,1% estavam parasitados por 
Ctenocephalides felis, 8,7% por C. canis e 12,6% por Riphicephalus sanguineus.  Na área rural, dos 58 cães 
examinados, constatou-se que 93,1% não recebem tratamento periodicamente, e, destes, 94,4% estavam infestados. 
Os ectoparasitos presentes e as respectivas prevalências, na área rural, foram: C. felis 56,9%, C. canis 27,6%, Pulex 
irritans 8,6%, R. sanguineus 1,7%, Amblyomma aureolatum 8,6%, A. tigrinum 6,9%, Trichodectes canis 12,1%, 
Dermatobia hominis 1,7%, Cochliomyia hominivorax 3,4%. Tornam-se evidentes as maiores prevalências de 
ectoparasitos entre os cães da área rural, além da maior variedade de espécies. Isso se deve, sobretudo, à menor 
preocupação de seus proprietários quanto ao controle de ectoparasitos, e à exposição a um ambiente mais variado, 
compartilhado também por espécies hospedeiras silvestres. Na área urbana, foi constatado um número reduzido de 
parasitos, nos cães parasitados, explicado pela maior preocupação dos proprietários em seu controle. Esses resultados 
indicam que, ao elaborar programas de controle de parasitos, deve-se adequá-los à região e ao meio onde vivem os 
cães, a fim de obter resultados mais eficazes. 

 
 
“PROTOZOOLOGIA / AVES 
 
Código O-107 
VARIAÇÃO MENSAL NA FREQÜÊNCIA DE PARASITOS GASTRINTESTINAIS DE AVESTRUZES EM UMA 
CRIAÇÃO EM TRÊS RIOS / RJ* 
 

MONTHLY VARIATION IN THE FREQUENCY OF OSTRICHES GASTROINTESTINAL PARASITES IN A FARMING 
IN TRÊS RIOS/ RJ 

THAIS F. FAGUNDES (UFRRJ); RITA DE C.A.A.DE MENEZES (UFRRJ) 

A estrutiocultura no Brasil foi iniciada por volta de 1997 e, dependendo das condições climáticas de cada região, a 
eficiência de produção também se altera, pois o avestruz é um animal pouco afeito a ambientes chuvosos, tanto que 
seu período de postura ocorre nos meses mais secos. Este trabalho teve como objetivo a verificação da variação 
mensal na contagem de formas imaturas de parasitos gastrintestinais de avestruzes adultas (acima de 366 dias) de uma 
criação em Três Rios/RJ. Foram coletadas mensalmente, entre junho/2004 e maio/2006, amostras fecais recém 
emitidas. Estas foram processadas pelas técnicas de centrífugo-flutuação em solução saturada de açúcar para a 
contagem de ovos por grama de fezes (OPG), de coprocultura para identificação da larva L3 e centrífugo-sedimentação 
em formol-éter para diagnóstico de protozoários. E posteriormente foram feitas as seguintes colorações em esfregaços 
de fezes: safranina-azul de metileno, tricrômio de gomori e hematoxilina férrica. Das 174 amostras, 149 (85,63%) 
estavam positivas para larvas do gênero Codiostomum (Strongylida: Strongylidae). Porém, a intensidade de infecção - 
avaliada por meio do OPG - foi relativamente baixa e houve picos concentrados nos meses de agosto/2004 a 
março/2005, coincidindo com o período de postura das avestruzes, quando a imunidade das mesmas fica 
comprometida. Dentre os protozoários, foram encontrados Entamoeba e Blastocystis, além de oocistos de 
Cryptosporidium, ocorrendo infecção simples ou mista. Agradecimento *Auxílio Financeiro FAPERJ 
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Código O-108 
PROTOZOÁRIOS PARASITAS INTESTINAIS COM POTENCIAL ZOONÓTICO EM AVES  

INTESTINAL PROTOZOA PARASITES WITH ZOONOTIC POTENTIAL IN BIRDS 

THIAGO  F. MARTINS (LAB. DE DOENÇAS PARASITÁRIAS II, DEP. DE MED. VET. PREVENTIVA E SAÚDE 
ANIMAL, FAC. DE MED. VET. E ZOOTECNIA, UNIV. DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP); GUILHERME  A. 
MARIETTO-GONÇALVES (LAB. DE ORNITOPATOLOGIA, DEP. DE CLÍNICA VETERINÁRIA, FAC. DE MED. VET. 
E ZOOTECNIA (FMVZ), (UNESP), BOTUCATU, ESTADO DE SÃO PAULO); REINALDO  J. DA SILVA (DEP. DE 
PARASITOLOGIA, INST. DE BIOCIÊNCIAS, UNESP, BOTUCATU, SÃO PAULO); RAIMUNDO  S. LOPES (DEP. 
DE CLÍNICA VETERINÁRIA, FMVZ, UNESP, BOTUCATU, SÃO PAULO); RAPHAEL  L. ANDREATTI FILHO (DEP. 
DE CLÍNICA VETERINÁRIA, FMVZ, UNESP, BOTUCATU, SÃO PAULO) 

Entre os vários problemas sanitários que afetam as aves, as enfermidades parasitárias estão entre as mais freqüentes, 
podendo causar desde infecções sub-clínicas até a morte. As endoparasitoses são muito comuns, principalmente em 
casos de alta-densidade populacional. Por outro lado, alguns agentes podem apresentar potencial zoonótico e, dessa 
forma, o contato direto ou indireto com as aves pode proporcionar a ocorrência de doenças para os seres humanos. O 
presente estudo investigou a ocorrência de protozoários parasitas intestinais com potencial zoonótico em aves 
atendidas no Laboratório de Ornitopatologia da UNESP, campus de Botucatu, SP. O estudo foi realizado no período de 
março de 2005 a março de 2007. As amostras analisadas eram constituídas de matéria fecal produzido “overnight”, 
sendo mantidas em refrigeração até a hora da análise laboratorial. Estas foram primeiramente analisadas através do 
exame direto a fresco e após a constatação da presença de ovos, cistos ou oocistos nas fezes, foi realizada a técnica 
de Faust. Foram examinadas amostras fecais de 207 aves, onde 17 exemplares das espécies Gnorimopsar chopi, 
Oryzoborus angolensis, Sporophila caerulescens, Ramphastos toco, Aratinga leucophtalmus e Pavo cristatus estavam 
parasitadas por protozoários com potencial zoonótico. Destas, 15 apresentaram infecção por Balantidium sp., 4 por 
Entamoeba sp. e 3 por Blastocystis sp. Foi observada a ocorrência de infecção mista destes agentes. A presença de 
infecções mistas é comum na prática laboratorial e somado ao fato da ausência de sintomatologia nas aves analisadas 
considera-se o fato como casual. Pela variedade de espécies aviárias observadas portando os agentes neste estudo, é 
possível que várias outras espécies possam servir como reservatórios para estes e outros protozoários com potencial 
zoonótico. Torna-se importante à verificação de tais agentes em aves devido à possibilidade de infecção de 
profissionais que trabalham diretamente com aves como médicos veterinários, biólogos, tratadores, comerciantes, bem 
como os proprietários destes animais. 
 
Código O-109 
OCORRÊNCIA DE PARASITOS GASTRINTESTINAIS DE AVESTRUZES DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA 
AVALIADA MENSALMENTE EM UM CRIATÓRIO NO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ, RJ* 
 

OCCURRENCE OF OSTRICH GATROINTESTINAL PARASITES ACCORDING TO THE AGE RANGE MONTLHY 
EVALUATED IN A FARMHOUSE IN ITABORAÍ, RJ 

CARLA SOLEIRO (UFRRJ); RITA MENEZES (UFRRJ) 

Avestruzes são suscetíveis a muitas enfermidades de origem parasitária que podem ocasionar prejuízos. O presente 
trabalho teve como objetivo verificar a variação mensal da eliminação de ovos de nematóides, oocisto/cisto de 
protozoários de avestruzes, de acordo com a faixa etária, em um criatório no Município de Itaboraí/RJ. Mensalmente, de 
junho/2004 a maio/2006, foram coletadas fezes recém emitidas de avestruzes machos e fêmeas, escolhidas de maneira 
não aleatória, que eram separadas nas seguintes faixas etárias: até 90 dias; de 91 a 180; de 181 a 365 e acima 365 
dias – adultos. As fezes foram submetidas às técnicas de centrífugo-flutuação em solução saturada de açúcar para 
contagem de ovos de nematóides por grama de fezes (OPG); e centrífugo-sedimentação em formol-éter  para 
identificação de ovos de helmintos, cistos e oocistos de protozoários. E foram feitas colorações em esfregaços de fezes: 
safranina-azul de metileno, tricrômio de gomori e hematoxilina férrica. O material fecal oriundo de animais da mesma 
faixa etária foi homogeneizado para realização de coproculturas. Das 195 amostras coletadas, em 86 (44,1%), todas de 
adultos, foi identificado o gênero Codiostomum (Strongylida: Strongylidae). Nas demais faixas 
etárias não foi observada infecção por nematóides. A intensidade de infecção avaliada através do OPG foi relativamente 
baixa, mas houve picos concentrados nos meses de agosto a março, sendo que os maiores ocorreram em janeiro, nos 
dois anos estudados. No exame do sedimento, obtido a partir da técnica de centrífugo-sedimentação, verificou-se que 
em 96,92% das amostras havia infecção simples ou mista por protozoários nos animais das quatro faixas etárias. Foram 
identificados os gêneros Entamoeba, Blastocystis e Cryptosporidium, sendo este último observado com maior 
freqüência nas aves jovens, de até 90 dias (93,33%). 
Agradecimento *Apoio financeiro: FAPERJ 
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Código O-110 
OCORRÊNCIA DE PARASITOS INTESTINAIS EM  AMOSTRAS FECAIS DE AVES SILVESTRES CAPTURADAS NO 
CAMPUS DA UFRRJ, MUNICIPIO DE SEROPÉDICA, RJ  
 

INTESTINAL PARASITES OCCURRENCE IN FECAL SAMPLES OF WILD BIRDS CAPTURED AT THE UFRRJ 
CAMPUS, SEROPEDICA CITY, RJ. 

ISIS DANIELE A. COSTA; CLEIDE DOMINGUES COELHO; ILDEMAR FERREIRA E RONALD B. FREIRE (UFRRJ) 

As enteroparasitoses representam uma pressão considerável para aves silvestres e seu aumento indica o agravamento 
da crise no ambiente, associada à rápida diminuição das áreas naturais e qualidades higiênica e ambiental precárias. 
Para as aves, as áreas de descanso expressam a qualidade do habitat utilizado como ponto de alimentação, permitindo 
que os inquéritos parasitológicos da ocorrência de enteroparasitoses possam ser utilizados como parâmetro de 
avaliação para as condições sanitárias do habitat, assim como do grau de regeneração, ou impactação ambiental. Neste 
trabalho, foram analisadas 145 amostras fecais de aves silvestres capturadas no Campus da UFRRJ (latitude- 22º44’38” 
sul; longitude- 43º42'27'' oeste)  entre agosto de 2007 e maio de 2008.  As aves foram capturadas em rede-de-neblina 
(mist net) armadas junto ao Instituto de Biologia da UFRRJ O material fecal obtido foi colocado, individualmente, em 
recipientes contendo solução de dicromato de potássio (K2Cr2O7) a 2,5%. Visando a esporulação de possíveis 
coccidias presentes nas amostras, procedeu-se a incubação das amostras coletadas, sob aeração, à temperatura 
ambiente, durante 5 dias. As amostras fecais foram examinadas ao microscópio e, igualmente, submetidas à flotação 
em solução de sacarose (s.g. 1.3) para posterior identificação dos oocistos presentes. Os resultados obtidos 
evidenciaram que 83% das aves apresentaram-se parasitadas, sendo os gêneros Trichomonas (73%), Isospora (35%), 
Cryptosporidium, Chilomastix (16%) e Microsporidium (8%) os de maior ocorrência (89,7% dos parasitos identificados), 
em aves que se apresentaram positivas para diferentes agentes parasitários, concomitantemente. Foram encontrados 
ovos de helmintos e esporozoítas coccidianos livres em 17% e 20%, respectivamente, das amostras fecais analisadas a 
fresco. A ocorrência dos gêneros Trichomonas e Isospora indica que as condições de higiene que atingem o hábitat 
estudado encontram-se inadequadas e estão associadas ao impacto decorrente da crescente antropização na região.   
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Código O-111 
PREVALÊNCIA DE ISOSPORA SPP (SIN.CYSTOISOSPORA SP) EM CÃES JOVENS, NA CIDADE DE CAMPO 
GRANDE, MS, BRASIL 

JAQUELINE  MOREIRA DA SILVA (UFMS); TARCILLA CORRENTE BORGHESAN (USP); SILVIA ROBERTA 
CIESLAK (UFMS); FERNANDO  PAIVA (UFMS); ANDRESSA KARINA PIACENTI (UFMS) 

A isosporose canina tem ampla distribuição geográfica, infectando, principalmente, cães jovens. A contaminação ocorre 
pela ingestão de oocistos esporulados ou cistos monozóicos nos hospedeiros paratênicos, nos animais pode causar 
diarréia, perda de peso, lesões intestinais e, raramente, a morte. Este trabalho teve como objetivo verificar a prevalência 
de Isospora spp em cães jovens da cidade de Campo Grande, MS. Foram examinadas 295 amostras fecais de cães 
jovens, de ambos os sexos, apreendidos em logradouros públicos pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da 
cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no período de janeiro de 2005 à julho de 2007. As amostras foram 
processadas pela técnica de centrífugo flutuação em açúcar ou de Sheather´s (Levine & Ivens, 1965). Das 295 
amostras, 53 (17,97%) estavam positivas para oocisots de  Isospora spp. Alguns animais positivos apresentaram fezes 
diarréicas e, em alguns casos, foi constatada a presença de sangue nas mesmas, o que se atribuiu às lesões causadas 
no epitélio intestinal provocadas pelo parasita. As manifestações clinicas foram mais freqüentes em animais com menos 
de um mês de idade. Indicando que a contaminação é precoce e pode estar relacionada ao ambiente ou a transmissão 
da cadela ao filhote nos primeiros dias de vida. 
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Código O-112  
AVALIAÇÃO DO INTESTINO DELGADO E LINFONODOS MESENTÉRICOS DE CÃES (CANIS FAMILIARIS) 
INFECTADOS EXPERIMENTALMENTE COM SARCOCYSTIS CRUZI (HASSELMAN, 1923) WENYON, 1926 
(APICOMPLEXA: SARCOCYSTIDAE) 
 

EVALUATION OF SMALL INTESTINE AND MESENTERIC LYMPH NODES OF DOGS (CANIS FAMILIARIS) 
EXPERIMENTALLY INFECTED BY SARCOCYSTIS CRUZI (HASSELMAN, 1923) WENYON, 1926 (APICOMPLEXA: 
SARCOCYSTIDAE) 

GISELE S. DE MEIRELLES  (CPGCV/UFRRJ); ELAN CARDOZO PAES-DE-ALMEIDA (UNIGRANRIO); PAULO 
ROBERTO CARVALHO FILHO (CPGCV/UFRRJ); WALTER FLAUSINO (DPA/IV/UFRRJ); JANAINA DA SOLEDAD 
RODRIGUES (CPGCV/UFRRJ); ANA MARIA REIS FERREIRA (DPCV/FV/UFF); CARLOS WILSON GOMES LOPES 
(DPA/IV/UFRRJ) 

Espécies do gênero Sarcocystis são consideradas com importantes parasitos dos animais domésticos. Cães são 
considerados com hospedeiros definitivos para uma variedade de espécies de Sarcocystis, quando estes se alimentam 
de cistos teciduais dos hospedeiros intermediários eliminam em suas fezes esporocistos. Amostras de musculatura 
cardíaca, positive para sarcocistos de S. cruzi foram dados a dois cachorrinhos livres de coccídios, eles eliminaram em 
suas fezes esporocistos aos 12 dias após infecção (DAI).  Estes esporocistos mediram 17,44 ± 0,82 11,60 ± 0,66 µm 
com índice morfométrico de 1,50 ± 0,05. Aos 23 DAI, estes animais foram necropsiados e amostras do intestino delgado 
como duodeno, jejuno, íleo e linfonodos mesentéricos foram coletadas. Na análise do intestino delgado, esporocistos 
foram observados abaixo da mucosa e caracterizados como esporulados contendo esporozoítos. As lesões foram 
constituídas por um discreto edema e infiltração plasmocitária o que está relacionado a uma mínima reação inflamatória 
pela presença das fases parasitárias. Por outro lado, esporocistos esporulados também foram observados na região 
cortical próximo a vasos linfáticos adjacentes a cápsula dos linfonodos mesentéricos. Isto indica que há participação dos 
vasos linfáticos na dispersão dos esporocistos nos linfonodos mesentéricos de cães.    
Palavras-Chave: Sarcocystis, cães, intestino delgado, linfonodos mesentéricos, histopatologia. 
 
Código  O-113 
AVALIAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO NEOSPORA CANINUM EM VACAS DE CORTE 
EVALUATION OF VERTICAL TRANSMISSION OF THE NEOSPORA CANINUM IN BEEF COWS 

FRANCISCO A. C. MARQUES (UEL); KÊNIO F. MUNHOZ (UEL); FELIPE M. BUGNI (UEL); DAUTON L. ZULPO 
(UEL); JOSÉ DA SILVA GUIMARÃES JUNIOR (UEL); ODILON VIDOTTO (UEL); JOÃO LUIS GARCIA (UEL) 

Neospora caninum is a protozoan parasite recognized as one of the most important problem in cattle world-wide.In spite 
of many studies have been done in dairy cattle little is known about vertical transmission in beef cattle. The objective of 
the present study was to evaluate the vertical transmission of N. caninum in zebu breed beef cows killed at an abattoir in 
northern of Paraná state. Additionally, we studied Toxoplasma gondii in these animals. In the present study 162 cows 
were evaluated, 86 pregnant (in different stages of gestation) and 76 non pregnant. Serum occurrence of N. caninum 
and T. gondii was performed by indirect immunofluorescence assay (IFA) considering positive animals with titers 
&#8805; 50. From 86 pregnant cows blood samples (with EDTA), and tissue samples (brain, lung, hart, and liver) from 
their fetus were collected and stage of gestation determined. These samples were used for mouse bioassay. Mice were 
treated with dexamethasone in drinking water (10µg/ml) for 10 days after inoculation. Antibodies against N. caninum and 
T. gondii were observed in 29% (47/162) and in 26.5% (43/162) of cows, respectively. There was a statistical difference 
when prevalence of neosporosis was compared with pregnant (18.6%) and non pregnant cows (40.8%, p=0.003). 
Neospora serum prevalence in fetus was 3.61% (3/ 83). The mouse bioassay showed (detected by serology in mice) 
positive blood samples in 53 out of 86 (61.6%) pregnant cows. Ten out of 86 (11.6%) fetus had their tissue samples 
considered positive by bioassay, these had &#8805;4 months of gestation. There were no statistical differences between 
Neospora detection in bioassay and stage of gestation (p=0.77). The low prevalence observed in pregnant beef cows 
could be related to down regulation of immune system of dam during pregnancy. This could explain repeated vertical 
transmission in naturally infected cattle. Here, we observed congenital transmission in beef cows.  
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Código O-114  
TRANSMISSÃO EXPERIMENTAL DE HEPATOZOON CANIS POR AMBLYOMMA CAJENNENSE EM CÃES 
DOMÉSTICOS NO BRASIL 
 

EXPERIMENTAL TRANSMISSION OF HEPATOZOON CANIS BY AMBLYOMMA CAJENNENSE IN DOMESTIC 
DOGS IN BRAZIL 

ADRIANO RUBINI (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA UNESP-BOTUCATU); KARINA PADUAN 
(DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA UNESP-BOTUCATU); MARCELO LABRUNA (2DEPARTAMENTO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL USP/SÃO PAULO); LUCIA O'DWYER 
(DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA UNESP-BOTUCATU) 

Protozoários do gênero Hepatozoon podem infectar cães e têm como vetor carrapatos Ixodidae. Estudos demonstraram 
que o H. canis é a espécie deste hemoparasita que acomete cães no Brasil, e Rhipicephalus sanguineus é o principal 
vetor deste protozoário, porém, em áreas rurais, cães são infestados principalmente por espécies do gênero 
Amblyomma. O objetivo deste estudo foi infectar experimentalmente carrapatos Amblyomma cajennense, a partir de 
cães naturalmente infectados por H. canis, e verificar a sua capacidade vetorial. Cães naturalmente infectados com H. 
canis foram obtidos de área rural da região de Botucatu-SP para infestação de 800 ninfas de A. cajennense que após 
ecdise, deram origem a 93 carrapatos adultos. Depois da infestação em um cão infectado, foram recuperados 61 
carrapatos adultos alimentados, sendo que 45 foram utilizados para o estudo de capacidade vetorial e 16 para pesquisa 
do H. canis. Três cães filhotes, SRD (Sem Raça Definida), 2 machos e 1 fêmea provenientes do Centro de Zoonose, da 
cidade de Lençóis Paulista/SP, foram monitorados para presença da infecção por H. canis através das técnicas de 
esfregaço sanguíneo de ponta de orelha e PCR (Reação em Cadeia pela Polimerase) e apresentaram-se negativos. 
Cada filhote foi alimentado com 15 carrapatos (06 fêmeas e 09 machos) sendo metade destes oferecido inteiro e a outra 
metade macerado. Quatorze dias após a infecção, um cão apresentou-se positivo para H. canis pelas técnicas de 
esfregaço sanguíneo e PCR. Seis carrapatos fêmeas foram utilizados para confecção de esfregaços de hemolinfa a 
fresco, para observação de oocistos na hemocele, e submetidos ao diagnóstico pela PCR. Nenhum dos carrapatos foi 
positivo para pesquisa de oocisto, entretanto, cinco foram positivos pela PCR. Todas as amostras foram seqüenciadas 
para comparação das seqüências de DNA do parasita. Após o seqüenciamento observou-se que em todos os casos a 
infecção foi por H. canis.  
 
 
Código O-115  
RELAÇÃO ENTRE ANIMAIS DE COMPANHIA E PARASITOSES INTESTINAIS EM CRIANÇAS, MUNINCÍPIO DE 
SEROPÉDICA, RJ 
 

RELATIONSHIP BETWEEN COMPANY ANIMALS AND INTESTINES PARASATISMS IN CHILDREN, MUNICIPAL 
OF SEROPÉDICA, RJ] 

ANNA BARRETO FERNANDES (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); BRUNA DE AZEVEDO 
BAÊTA (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); WILSON FRANKLIM DE VASCONCELOS 
FILHO (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); FABIANA VALADÃO MASSAD 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); FÁBIO AUGUSTO COSTA FERREIRA REBOUÇAS 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); CARLOS WILSON GOMES LOPES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO) 

Várias zoonoses parasitárias estão associadas ao contato humano com animais de companhia, principalmente cães e 
gatos. O presente trabalho objetivou analisar prevalência de parasitoses em crianças do Centro de Atenção Integral à 
Criança Paulo Dacorso Filho de seus animais de companhia, verificando a relação da positividade de crianças para 
alguns parasitos, com contato com animais infectados. Foram coletadas 46 amostras fecais das crianças e 21 de seus 
animais, sendo 18 de cães e 3 de gatos. Essas foram analisadas pelas técnicas de Centrífugo-flutuação em campo 
brilhante e de coloração de Ziehl-Neelsen modificada, para diagnóstico e a confirmação de Cryptosporidium spp. Das 
amostras de crianças, 91% foram positivas para o gênero Cryptosporidium, dessas 13 amostras apresentaram 
associação com Giardia intestinallis, duas com Ascaris lumbricoides, duas com Trichuris trichiura e somente uma com 
Endolimax nana. Das amostras de cães 94,44% apresentaram-se positivas, seja em infecções únicas ou associadas, 
sendo Cryptosporidium spp. 94,44%, Ancylostoma spp. 50%, Cystoisospora canis 5,55% e Toxocara canis 11,11%. O 
parasito em comum encontrado entre crianças e animais foi o gênero Cryptoporidium, porém a maior parte das crianças 
positivas para Cryptosporidium spp., não mantinha contato com animais, demonstrando que muitos outros fatores 
podem estar relacionados a essa exposição. 
Palavras-chave: zoonoses, parasitoses, Cryptosporidium, animais de companhia, crianças. 
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Código  O-116 
ANÁLISE EM TECIDO DE CÃES EXPERIMENTALMENTE INFECTADOS NA DETECÇÃO DE NEOSPORA 
CANINUM PELA REAÇÃO DE IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA      
 

DETECTION OF NEOSPORA CANINUM IN EXPERIMENTALLY INFECTED DOG´S TISSUE BY USING THE 
INDIRECT IMMUNOFLUORESCENT ASSAY 

PATRICIA IRIÊ FURUTA (UNESP); TIAGO WILSON PATRIARCA MINEO (USP); ADRIANO DE OLIVEIRA 
TORRES CARRASCO (USP); ARAMIS AUGUSTO PINTO (UNESP); GEÓRGIA MODÉ MAGALHÃES (UNESP); 
ROSANGELA  ZACARIAS MACHADO (UNESP) 

A neosporose é uma doença causada pelo protozoário Neospora caninum e causa um grande impacto econômico na 
pecuária mundial. Cães e coiotes são os hospedeiros definitivos e outros mamíferos são considerados hospedeiros 
intermediários, assim como as aves. Recentemente, foi descrito um modelo de infecção oral para cães utilizando-se 
ovos embrionados de galinha. Objetivou-se neste trabalho infectar cães por N. caninum através de embriões de galinha, 
observando a excreção de oocistos nas fezes, e a realização da imunofluorescência indireta de tecido (IFIT) na 
detecção do parasita no trato gastrointestinal dos cães. Utilizou-se 5 cães SRD, com três meses de idade, sendo 1 
controle e 4 infectados. Foram fornecidos a cada um, 5 embriões e seus anexos por 3 dias consecutivos, sendo 
oferecidos embriões não infectados ao animal controle. Realizou-se diariamente o exame coprológico pelo método de 
Sheather modificado e detectaram-se oocistos nas fezes dos cães dos 7  aos 27 dpi. A cada semana um animal foi 
eutanasiado e colheram-se fragmentos de vários tecidos para investigação do parasita pela IFIT. Durante a necropsia 
observou-se algumas alterações macroscópicas como aumento de tamanho dos linfonodos mesentéricos, pré-escapular 
e tonsilas; sufusões no duodeno e jejuno, conteúdo espumoso na traquéia apresentando aparente pneumonia e 
evidenciação das Placas de Payer. Pela técnica de IFIT encontrou-se o parasita em todas as porções do trato 
gastrointestinal, nos animais eutanasiados nos 7 e 14 dpi; e nos demais órgãos como ducto biliar, língua, rim, pulmão, 
pâncreas, coração e SNC, o parasita foi localizado nos animais eutanasiados nos 21 e 30 dpi. Os resultados 
apresentados constataram a eficiência do modelo de infecção oral com embriões de galinha pela excreção de  
oocistos pelos cães e demonstraram pela IFIT a cinética da infecção causada pelo parasita nos órgãos dos cães 
experimentalmente infectados. 
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Código O-117  
OCORRÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE CRYPTOSPORIDIUM SPP. EM AVES SELVAGENS 
BRASILEIRAS 
 

OCCURRENCE AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF CRYPTOSPORIDIUM SPP. IN WILD BIRDS FROM 
BRAZIL 

DANIEL CASTENDO SIMÕES (UNESP - CAMPUS DE ARAÇATUBA); RÔMULO  GODIK ANTUNES (UNESP - 
CAMPUS DE ARAÇATUBA); ALEX AKIRA NAKAMURA (UNESP - CAMPUS DE ARAÇATUBA); MARCELO  
VASCONCELOS MEIRELES (UNESP - CAMPUS DE ARAÇATUBA) 

Três espécies de Cryptosporidium são comumente relatadas em aves: Cryptosporidium galli, Cryptosporidium baileyi e 
Cryptosporidium  meleagridis.  Devido à escassez de informações referentes à ocorrência de Cryptosporidium em aves 
selvagens no Brasil, este projeto foi realizado visando à detecção de Cryptosporidium em amostras de fezes de várias 
espécies de aves selvagens da fauna brasileira, através da reação em cadeia de polimerase – “nested” (n-PCR). Um 
total de 488 amostras de 146 espécies de aves selvagens foi coletado em zoológicos, criatórios, Hospitais Veterinários e 
residências, para extração do DNA genômico de oocistos e realização de n-PCR, visando à amplificação de fragmentos 
dos genes da subunidade 18S do RNA ribossômico e da actina. Foi observada amplificação para Cryptosporidium em 
20 (4,7%) das amostras examinadas. Através de sequenciamento dos fragmentos de DNA amplificados foram 
identificadas duas espécies de Cryptosporidium: C. galli em curiós (Oryzoborus angolensis) e C. baileyi em urubu-de-
cabeça-preta (Coragyps atratus. Palavras-chave: Cryptosporidium spp., aves selvagens, caracterização molecular, 
ocorrência, Brasil. 
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Código O-118  
IMUNOGENICIDADE DE SUBUNIDADES DE PROTEÍNAS DE ESPOROZOÍTOS DE EIMERIA TENELLA EM 
FRANGOS DE CORTE DESAFIADOS COM CEPA HOMÓLOGA 
 

IMMUNOGENICITY OF EIMERIA TENELLA SPOROZOITE PROTEIN SUBUNIT IN BROILER CHICKS 
CHALLENGED WITH HOMOLOGUE STRAIN 

ALEXEY LEON GOMEL BOGADO (UEL); DANIELA CRISTINA RAMALHO (UEL); JOÃO LUIS GARCIAL (UEL); IVO 
ALEXANDRE LEME DA CUNHA (UEL); JOSÉ GUIMARÃES JUNIOR (UEL) 

O experimento teve por objetivo avaliar a imunidade de frangos de corte inoculados, via intranasal, com proteínas de 
esporozoítos de Eimeria tenella, seguido por desafio, via oral, com cepa virulenta homóloga. Aves com três dias de vida, 
fêmeas da linhagem Hubbard livres de coccídios, alojadas em baterias metálicas, foram divididas em três tratamentos 
com três repetições cada. Os tratamentos realizados no dia 0 foram: G1 (controle não inoculado e não desafiado) e G2 
(controle não inoculado e desafiado). O G3 (inoculado com 50µg de antígenos de esporozoítos associados ao adjuvante 
Quil A e desafiado) e G4 (inoculado com adjuvante Quil A sem esporozoítos e desafiado), nos dias 0, 7 e 21. No dia 31, 
foram realizados pesagem e desafio com oocistos esporulados de cepa virulenta homóloga da espécie E. tenella na 
dose de 8,0x104 oocistos. Dentre os parâmetros utilizados para avaliar a imunidade, o ganho de peso e a conversão 
alimentar não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos (p>0,05). Os parâmetros parasitológicos, 
como escore de lesões, revelaram diferença (p<0,01) formando três grupos: sendo o primeiro formado por G2 
(3,75±0,45) e G4 (3,33±0,89), o segundo G3 (1,92±1,73) e o último grupo G1 (0,00±0,00). A  eliminação de oocistos, do 
dia 38, não apresentou significância estatística (p>0,10) e os cálculos da taxa de proteção para os grupos G1, G2, G3 e 
G4 foram 99,63%; 0,00%; 11,16% e –10,92%, respectivamente. O teste imunoenzimático ELISA, realizado 
semanalmente, mostrou diferença estatística apenas para o dia 31 (p<0,01), em que o G1 (controle não inoculado e não 
desafiado) e G2 (controle não inoculado e desafiado) apresentaram as maiores densidades ópticas (0,132±0,004 e 
0,136±0,002 respectivamente) diferindo do G3 e G4 (0,124±0,000 e 0,123±0,000 respectivamente). Os resultados 
expressaram um efeito protetor imunológico parcial contra E. tenella, induzido pelo imunógeno de subunidades de 
esporozoítos (G3), indicado principalmente pelo parâmetro escore de lesão. 
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Código O-119 
IDENTIFICAÇÃO DE CRYPTOSPORIDIUM SP. EM AVES DAS ORDENS PASSERIFORMES E PSITTACIFORMES 
COMERCIALIZADOS NO RIO DE JANEIRO 
 

CRYPTOSPORIDIUM SP. IDENTIFICATION IN PASSERIFORMES AND PSITTACIFORMES OF  COOPERATIVE 
MARKETS IN RIO DE JANEIRO  

RAQUEL SAUCIER GOMES (CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS, UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) KM 7 DA BR 465, SEROPÉDICA / RIO DE JANEIRO, CEP: 
23890-000, E-MAIL: RAQUELSAUCIER@UFRRJ.BR); TERESA CRISTINA BERGAMO DO BOMFIM 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) - DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA 
ANIMAL, INSTITUTO DE VETERINÁRIA, KM 7 DA BR 465, SEROPÉDICA/RIO DE JANEIRO, CEP:  23890-000, E-
MAIL: TCBB@UFRRJ.BR); FRANZISKA HUBER (IST - INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE PARACAMBI 
/ FAETEC – RUA SEBASTIÃO LACERDA, S/N, FÁBRICA – PARACAMBI / RIO DE JANEIRO, CEP: 26600-000, E-
MAIL: FRANZISKA.HUBER@GMAIL.COM) 

Cryptosporidium é um protozoário que já foi diagnosticado em todas as classes de vertebrados, na classe das aves, tem 
sido registrado tanto nas domésticas quanto nas silvestres. Nestas, devido a existência de vários criatórios, muitas 
espécies estão sendo comercializadas e destinadas para ornamentação ou estimação. O trabalho teve por objetivos, 
diagnosticar Cryptosporidium em aves de duas ordens comercializadas em mercados municipais e em pet shops no Rio 
de Janeiro. Para a metodologia foram coletadas e processadas amostras de fezes com técnicas específicas e 
examinadas em microscópio óptico com e sem contraste de fase. Foram analisadas fezes de oito  
espécies de aves: Manon (Lonchura striata domestica), Calafate (Padda oryzivora), Calopsita (Nymphicus hollandicus), 
Canário (Serinus canarius), Periquito Australiano (Melopsittacus undulatus), Agapornis (Agapornis sp.), Jandaia 
(Aratinga solstitialis) e Mandarin (Taeniopigya guttata). Como resultados, três espécies pertencentes a ordem 
Passeriforme (Manon, Calafate e Canário) e uma da ordem Psittaciforme (Calopsita), eliminaram oocistos de 
Cryptosporidium sp. nas fezes. Após a mensuração dos oocistos, as Calopsitas apresentaram médias dos diâmetros 
maior de 7,1 ± 0,8 e menor de 5,8 ± 0,7, com IM = 0,8; Manon obteve médias dos diâmetros maior de 7,2 ± 0,8 e menor 
de 5,4 ± 0,8 com IM = 0,75; canários com médias dos diâmetros maior de 6,8 ± 0,3 e menor de 5,2 ± 0,5 com IM = 0,76 
e calafate com diâmetros maior de 8,0 ± 0,3 e menor de 4,8 ± 0,6 com IM = 0,6. Como conclusão, as aves eliminando 
oocistos no local de comercialização, possivelmente constitui risco tanto para a mesma espécie quanto para espécies 
diferentes assim como também para os freqüentadores desses ambientes de comercialização. A falta de condições de 
higiênico sanitárias nesses locais de comercialização poderia ser um dos fatores predisponentes dessa infecção, sendo 
uma constante a superpopulação nas gaiolas associado ao stress. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



452 

 

Código O-120  
CRIPTOSPORIDIOSE SUÍNA ASSOCIADA AOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

SWINE CRYPTOSPORIDIOSIS RELATED TO PRODUCTION SYSTEMS IN THE STATE OF RIO DE JANEIRO 

VAGNER RICARDO DA SILVA FIUZA (UENF); RACHEL INGRID JULIBONI COSENDEY (UENF); FRANCISCO 
CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (UENF) 

O presente trabalho teve como objetivo verificar a prevalência da criptosporidiose suína em granjas com sistemas de 
produção do tipo familiar e tecnificada, localizadas nas Regiões Norte e Noroeste Fluminense. Foi coletado um total de 
103 amostras de fezes de diferentes suínos, oriundas de 10 granjas, das quais cinco eram familiares e cinco 
tecnificadas. Para o diagnóstico, foi utilizada a técnica de concentração por sedimentação com modificações e 
coloração dos oocistos pela técnica de Ziehl-Neelsen modificada. Observou-se 40% e 29,3% de prevalência nas granjas 
familiares e tecnificadas respectivamente, que não diferiram estatisticamente. A parasitose ocorre em ambos os 
sistemas de produção, provavelmente, devido a uma ausência de diagnóstico prévio da doença. Após análise 
morfométrica e morfológica e um estudo estatístico de correlação dos 87 oocistos encontrados, foi possível inferir que 
existem mais de uma espécie de Cryptosporidium circulando nas criações e que estas são comuns a ambos os 
manejos. Esta hipótese precisa ser confirmada através de estudos de biologia molecular, para caracterizar as espécies. 
Palavras-chave: Cryptosporidium spp. Oocistos, Sus scrofa domesticus 
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Código O-121 
VARIAÇÃO ANUAL DO PESO VIVO E OVOS POR GRAMA DE FEZES DE BORREGAS E OVELHAS SUBMETIDAS 
A DOIS MÉTODOS DE CONTROLE DO HAEMONCHUS CONTORTUS. 
 

LIVE WEIGHT ANNUAL VARIATION AND WORM EGG COUNTS IN EWE HOGGETS AND EWES SUBMITTED TO 
TWO METHODS FOR HAEMONCHUS CONTORTUS CONTROL. 

MARIA ISABEL BOTELHO VIEIRA (UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO); HÉLIO CARLOS ROCHA 
(UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO); LUIZ AUGUSTO BRANDÃO RACTZ (UNIVERSIDADE DE PASSO 
FUNDO); MATEUS TONIAL DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO); MANOEL GREGÓRIO DE BEM 
(UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO) 

A ovinocultura é uma atividade que visa à produção de carne, leite e peles. O interesse pela exploração de ovinos vem 
aumentando nos países desenvolvidos onde a tecnologia é usada com o objetivo de aumentar a produção. Contudo, as 
endoparasitoses gastrintestinais se constituem no principal fator limitante para a produção de ovinos no mundo, 
especialmente nas regiões tropicais onde os prejuízos econômicos são acentuados. Os efeitos dos parasitas na saúde 
dos ovinos caracterizam-se pela anemia e hipoproteinemia, que podem resultar em morte dos animais. O Haemonchus 
contortus é o principal parasita causador de mortes em ovinos devido à ingestão de sangue na região do abomaso do 
hospedeiro. Este trabalho teve como objetivo avaliar o controle seletivo do Haemonchus contortus em ovinos em um 
sistema de pastoreio Voisin nas 4 estações do ano. Foi realizado no Centro de Pesquisa Agropecuária da Universidade 
Passo Fundo no período de junho de 2005 a julho de 2006. Foram utilizados 85 piquetes com 810 m2 e 42 borregas e 
42 ovelhas da raça Suffolk, Ile de France puras e mestiças as quais foram subdivididas em quatro grupos composto de 
21 animais cada. Os grupos foram designados como G1 (ovelha tradicional), G2 (borrega tradicional) tratadas a cada 60 
dias com Levamisole; os grupos G3 (ovelha Famacha®), e G4 (borrega Famacha®) foram avaliadas pelo método 
Famacha®. As variáveis analisadas foram peso vivo e ovos por grama de fezes (OPG). Em relação ao peso vivo não 
houve diferença estatística (P>0,05) entre borregas e ovelhas dos grupos tradicionais quando comparadas aos do 
método Famacha®. Ocorreram diferenças no OPG no decorrer das estações do ano para as borregas. Houve uma 
significativa redução na freqüência dos tratamentos pelo método Famacha® quando comparado ao método tradicional, 
de 90,39% para as borregas e 90,93% para as ovelhas, tornando este método uma alternativa viável. 
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Código O-122 
INFLUÊNCIA DA SUPLEMENTAÇÃO PROTÉICA NA RESISTÊNCIA DE OVELHAS SANTA INÊS E ILE DE FRANCE 
EXPERIMENTALMENTE INFECTADAS COM HAEMONCHUS CONTORTUS, EM DIFERENTES ESTÁGIOS 
REPRODUTIVOS 

RAQUEL  ABDALLAH DA ROCHA (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS - 
DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA - CAMPUS DE BOTUCATU ); PATRIZIA ANA BRICARELLO 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - - INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS - DEPARTAMENTO DE 
PARASITOLOGIA - BOTUCATU ); MAURÍCIA  BRANDÃO SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - - 
INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS - DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA - BOTUCATU  ); JOS HOUDIJK (ANIMAL 
NUTRITION AND HEALTH DEPARTMENT, SCOTTISH AGRICULTURAL COLLEGE, EDINBURGH, GRÃ-
BRETANHA); FABIANA ALVES DE ALMEIDA (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - INSTITUTO DE 
BIOCIÊNCIAS - DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA - BOTUCATU ); DANIEL FONTANA FERREIRA CARDIA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS - - INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS - 
DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA - BOTUCATU ); ALESSANDRO FRANCISCO  TALAMINI DO AMARANTE 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS - - INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS - 
DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA - BOTUCATU ) 

Avaliou-se, comparativamente, em ovelhas das raças Ile de France e Santa Inês, em diferentes estágios reprodutivos, o 
efeito de dietas iso-energéticas, com teor baixo e elevado de proteína metabolizável, na resistência às infecções 
artificiais com Haemonchus contortus. A alimentação foi fornecida restritamente, calculada separadamente para cada 
uma das raças com o objetivo de suprir requerimentos pré-estabelecidos de proteína metabolizável. As dietas 
experimentais foram, formuladas para suprir 0,8 vez (dieta com baixa proteína) ou 1,3 vez (dieta com alta proteína) os 
requerimentos de proteína metabolizável. Após o desmame, as ovelhas passaram a receber apenas feno de coast-cross 
com 7,14% de proteína metabolizável. Os grupos experimentais foram os seguintes: Santa Inês, baixa proteína; Santa 
Inês, alta proteína; Ile de France, baixa proteína e Ile de France, alta proteína. As ovelhas foram infectadas com 1000 
larvas infectantes de H. contortus, três vezes por semana, com início sete semanas antes do parto até completarem 15 
infecções. Semanalmente, foi avaliado o desempenho das ovelhas e foram realizados exames coproparasitológicos e 
hematológicos. Ambas as raças apresentaram elevação na contagem de ovos por gramas de fezes no período do 
periparto e após o desmame. A raça Santa Inês apresentou contagem de ovos por grama de fezes menor do que a Ile 
de France. Os valores médios de volume globular da Santa Inês mantiveram-se dentro do normal, enquanto nas Ile de 
France diminuíram para 20,9% duas semanas após o desmame (P<0,05). O valor mais baixo de proteína plasmática 
total (5,42 g&#8260;dl) foi observado nas Ile de France do grupo baixa proteína, na semana 11, coincidindo com a 
redução do volume globular. As Ile de France apresentaram média de peso corporal maior do que as Santa Inês. No 
entanto, ambas as raças perderam peso após o desmame. Aparentemente, o teor alto ou baixo de proteína 
metabolizável ofertado aos animais não influenciou a resposta contra as infecções artificiais por H. contortus. No 
entanto, a raça Santa Inês mostrou-se mais resistente e/ou tolerante ao parasitismo do que a raça Ile de France. Além 
disso, os achados deste estudo sugerem que mesmo após o desmame, faz-se necessário uma suplementação protéica, 
pois como ocorrido no presente estudo, o fornecimento de apenas feno não foi suficiente para que as ovelhas, 
especialmente as da raça Ile de France desenvolvessem resposta imunológica contra as infecções por H. contortus.   
 
Código O-123  
DESEMPENHO DE OVINOS EM PASTAGEM (CULTIVADA) NATURALMENTE CONTAMINADA POR 
NEMATÓDEOS GASTRINTESTINAIS 
 

PERFORMANCE OF SHEEP IN GRASS NATURALLY INFECTED BY GASTROINTESTINAL NEMATODES 

MARIA R. M. DAS NEVES (MESTRANDA - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, SOBRAL - CE. 
ROSALBA.MOREIRA@HOTMAIL.COM); LILIAN G. ZAROS (PESQUISADOR BOLSISTA DCR FUNCAP/ CNPQ 
EMBRAPA CAPRINOS -SOBRAL, CE); HENRIQUE R. DE MEDEIROS (PESQUISADOR BOLSISTA DCR FUNCAP/ 
CNPQ EMBRAPA CAPRINOS -SOBRAL, CE); CAMILA L. BEVENUTI (MESTRANDA - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
VALE DO ACARAÚ, SOBRAL - CE.); ANDRINE M.C. NAVARRO (BOLSISTA PIBIC CNPQ -UNIVERSIDADE 
ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, SOBRAL - CE. ); LUIZ S. VIEIRA (PESQUISADOR EMBRAPA CAPRINOS) 

A infecção parasitária dos ovinos tem sido uma das principais causas da diminuição da produtividade, eficiência 
reprodutiva e aumento no custo na produção desta atividade. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o 
desempenho de ovinos mestiços Santa Inês, Dorper e Somalis em pastagens cultivada e irrigada naturalmente 
contaminada por nematódeos gastrintestinais. Semanalmente, durante 30 dias, foram coletados sangue da veia jugular 
de 25 ovinos mestiços Santa Inês, 17 Dorper e 27 Somalis para determinar os níveis de volume globular (VG), proteína 
plasmática total (PPT) e eosinófilos sanguíneos. No mesmo dia, foram coletadas fezes para as contagens de ovos por 
grama (OPG) e culturas fecais, além de serem pesados e submetidos à avaliação de escore corporal e método 
Famacha de controle. Após este período, os animais foram vermifugados e submetidos a um segundo desafio (em 
andamento). O gênero Haemonchus spp. foi predominante, seguido por Trichostrongylus spp. e Oesophagostomum 
spp. As médias das contagens de OPG entre os animais Santa Inês, Dorper e Somalis foram 6279, 8978 e 10486, 
respectivamente, embora não estatisticamente diferentes (P<0,11). Os animais Somalis apresentaram os maiores 
valores médios de VG (22,69; P<0,03), seguidos pelo Santa Inês e Dorper. Os Dorper apresentaram maior ganho de 
peso médio (0,130kg/animal), comparados aos Santa Inês (-0,02kg/animal) e Somalis (-0,04kg/animal) durante o 
período experimental. Os coeficientes de correlação obtidos em conjunto para os 3 grupos entre VG x Famacha, VG x 
OPG e Famacha x ganho médio de peso foram negativos (-0,65, -0,63 e -0,20; P<0,004); entre VG x proteína e 
Famacha x OPG foram positivos (0,13 e 0,46; P<0,002). Nesse contexto, pode-se inferir que os animais mestiços 
Dorper apresentaram melhor desempenho, frente às infecções por nematódeos gastrintestinais em  
pastagens irrigada. Agradecimento CNPq, FUNCAP, EMBRAPA 
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Código O-124 
EFECTO DEL AYUNO EN LA FARMACOCINÉTICA Y EFICACIA CLÍNICA DE ALBENDAZOLE EN OVINOS 
PARASITADOS CON NEMATODOS RESISTENTES 
 

EFFECT OF FASTING ON THE PHARMACOKINETICS AND CLINICAL EFFICACY OF ALBENDAZOLE IN SHEEP 
PARASITIZED WITH RESISTANT NEMATODES 

LUIS ALVAREZ (LABORAT. DE FARMACOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL CENTRO, TANDIL, ARGENTINA Y CONICET, ARGENTINA); CARLOS ENTROCASSO 
(LABORATORIO DE PARASITOLOGÍA, INTA, BALCARCE, ARGENTINA.); ADRIAN LIFSCHITZ (LABORATORIO 
DE FARMACOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO, 
TANDIL, ARGENTINA Y CONICET, ARGENTINA); JORGE MANAZZA (LAB. DE PARASITOLOGÍA, INTA, 
BALCARCE, ARG.); LAURA CEBALLOS (LAB. DE FARMACOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO, TANDIL, ARGENTINA Y CONICET, ARG.); BERNARDINO BORDA 
(LAB. DE PARASITOLOGÍA, INTA, BALCARCE, ARG.); SERGIO SANCHEZ BRUNI (LABORATORIO DE 
FARMACOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO, 
TANDIL, ARGENTINA Y CONICET, ARG.); CARLOS LANUSSE (LAB. DE FARMACOLOGÍA, FACULTAD DE 
CIENCIAS VETERINARIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO, TANDIL, ARGENTINA Y CONICET, ARG.) 

El ayuno previo a la administración de albendazole (ABZ), incrementa las concentraciones plasmáticas y tisulares del 
metabolito activo ABZ-sulfóxido (ABZSO). En el presente trabajo se evaluó el efecto del ayuno pre-tratamiento en la 
farmacocinética y eficacia clínica  sobre nematodos resistentes a ABZ en ovinos. Cuarenta (40) ovinos naturalmente 
infectados con nematodos resistentes fueron divididos en cuatro grupos experimentales (n= 10): 1) Control sin ayuno, 2) 
Control con 12 h de ayuno, 3) Tratado con ABZ (3.8 mg/kg, i.r.) sin ayuno, 4) Tratado con ABZ (3,8 mg/kg, i.r.) con 12 h 
de ayuno. Muestras de sangre (estudio farmacocinético) y materia fecal (test de reducción de huevos en materia fecal, 
RHMF)  fueron obtenidas a diferentes tiempos post-tratamiento. Cuatro animales de cada grupo fueron sacrificados al 
día 13 post-tratamiento a fin de evaluar el número de nematodos adultos. Las concentraciones plasmáticas de ABZSO 
alcanzaron una concentración máxima de 0.74 ± 0,06 (sin ayuno) y 1.20 ± 0,21 µg/mL (con ayuno) (P<0.05). La 
disponibilidad plasmática de ABZSO resultó un 68% mayor en los animales ayunados comparado con los animales no-
ayunados. La RHMF alcanzó valores de 47,8% en el grupo tratado sin ayuno, y 48,9% en los tratados con ayuno. La 
eficacia clínica contra Haemonchus spp. y Trichostrongylus colubriformis fue de 37 y 0% (ovinos sin ayuno) y 54 y 
16,2% (ovinos ayunados), respectivamente. Los resultados obtenidos indican que, cuando se encuentran involucradas 
cepas de nematodos con alto grado de resistencia, el incremento en las concentraciones plasmáticas de ABZSO 
inducido por el ayuno no logra una mejora significativa en la eficacia antiparasitaria del tratamiento, tal como se ha 
observado en anteriores oportunidades. El ayuno es una herramienta que coopera en la optimización del tratamiento 
antihelmíntico, pero al igual que otras estrategias farmacológicas, su utilidad pierde beneficios cuando la población 
parasitaria muestra niveles elevados de resistencia.    
 
Código O-125  
IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES E A RESISTÊNCIA DE PARASITOS GASTRINTESTINAIS DE OVINOS A ANTI-
HELMÍNTICOS EM MATO GROSSO DO SUL. 
 

IDENTIFICATION OF SPECIES AND RESISTANCE OF GASTROINTESTINAL PARASITES OF SHEEP TO 
ANTHELMINTHICS IN MATO GROSSO DO SUL. 

IVO  BIANCHIN (EMBRAPA GADO DE CORTE); EURICO A.S. DE MORAES (BOLSISTA CNPQ); KARINA F. DA 
SILVA (BOLSISTA CNPQ); JOÃO  B. CATTO (EMBRAPA GADO DE CORTE); FERNANDO PAIVA 
(DEPARTAMENTO PATOLOGIA, UFMS) 

O consumo de carne ovina no Brasil vem se intensificando o que estimula o desenvolvimento de pesquisas com objetivo 
de incrementar a produção e obtenção de um produto de qualidade superior. A atividade de criação de ovinos na região 
Centro-Oeste está  crescendo e despontando como uma alternativa economicamente viável. Existe um mercado 
potencial, principalmente para carne, ensejando a geração de informações sobre alimentação, reprodução, 
melhoramento e sanidade de rebanhos ovinos na região. No aspecto da saúde, a resistência dos helmintos 
gastrointestinais é o  principal problema. Com o intuito de conhecer as espécies e a resistência dos parasitos de ovinos 
a anti-helmínticos foram amostradas 15 propriedades. Em cada propriedade foram escolhidos 80 animais, 
randomizados pelo número de ovos por grama de fezes (OPG) em 8 grupos de 10 animais. Sete grupos foram tratados 
com produtos anti-helmínticos e um grupo sem tratamento. O OPG e coproculturas foram realizados no dia da  
aplicação do anti-helmíntico e 8-10 dias após. Para determinação das espécies foram realizadas 22 necrópsias. Os  
produtos orais testados foram Cydectin (A), Galgosantel (B), Ivomec (C), Neguvon (D), Ripercol (E), Trimix (F) e 
Valbazem (G). As coproculturas indicaram que os ovinos estavam parasitados por Haemonchus (82%), 
Trichostrongylus(11%), Cooperia (2%), Oesophagostomum(2%) spp e Strongyloides (3%).  Nenhum produto  obteve 
95% ou mais de eficiência em todas as propriedades. A percentagem média geral de eficiência dos produtos foi  38%, 
61%, 25%, 72%,  50 %, 63% e 39% respectivamente para os produtos A, B, C, D, E, F e G.  O Ivomec e o Valbazen não 
foram eficientes em nenhuma propriedade. O número médio total  de helmintos adultos encontrados por necropsia foi de  
766.  As percentagens das espécies encontradas  foram de 70,3%, 8,8% 8,7%, 7,1%, 4,6% e 0,5%,  respectivamente 
para Haemonchus  contortus, Cooperia punctata, Cooperia curticei, Cooperia pectinata, Trichostrongylus colubriformis  e 
Oesophagostomum columbianum.  Agradecimento  FUNDECT-MS e EMBRAPA pelo apoio financeiro 
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Código O-126  
ATIVIDADE OVICIDA IN VITRO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS DE MENTHA PIPERITA, CYMBOPOGON 
SCOENANTHUS, CYMBOPOGON MARTINII E ROSMARINUS OFFICINALIS SOBRE OVOS DE 
TRICHOSTRONGILÍDEOS DE OVINOS. 
 

IN VITRO OVICIDAL ACTIVITY OF MENTHA PIPERITA, CYMBOPOGON SCOENANTHUS, CYMBOPOGON 
MARTINII AND ROSMARINUS OFFICINALIS ESSENTIAL OILS AGAINST SHEEP GASTROINTESTINAL 
PARASITES. 

LUCIANA MORITA KATIKI (APTA-IZ (PÓS GRADUANDA UNESP-BOTUCATU)); ANA CAROLINA SOUZA  
CHAGAS (EMBRAPA-SÃO CARLOS); ALESSANDRO FRANCISCO TALAMINI DO AMARANTE (FMVZ-UNESP-
BOTUCATU); CAMILA OLIVO CARVALHO (ALUNA GRADUAÇÃO- UFSCAR); CYNTHIA GEORGETTI (ALUNA 
GRADUAÇÃO- UNICEP) 

O parasitismo gastrintestinal é um dos principais fatores que contribuem para a baixa produtividade animal e é agravado 
pela resistência anti-helmíntica. O uso de plantas medicinais com atividade anti-helmíntica pode ser visto como uma 
alternativa ao uso de anti-helmínticos e como uma estratégia ecológica no controle parasitário. O objetivo do trabalho foi 
avaliar a atividade in vitro dos óleos essenciais de Mentha piperita, Cymbopogon scoentanthus, Cymbopogon martinii e 
Rosmarinus officinalis sobre a inibição da eclosão dos ovos de trichostrongilídeos de ovinos.  
Para o teste, os ovos foram obtidos de fezes de ovelhas do rebanho da Embrapa (São Carlos/SP) e recuperados no 
Laboratório de Sanidade Animal, através de sucessivas lavagens em peneiras com malhas de 1mm; 105µm; 55µm e 
25µm. Aproximadamente 100 ovos (95% pertencentes ao gênero Haemonchus e 5% ao gênero Trichostrongylus) foram 
colocados em poços de placas de cultura celular, nos quais adicionou-se meio nutritivo. Os óleos foram adquiridos 
comercialmente e solubilizados com Tween 80 (a 1,5%) e diluídos em água nas seguintes concentrações:2,5%; 1,2%; 
0,6%; 0,3% e 0,15%. As soluções foram adicionadas aos ovos, perfazendo-se 3 repetições para cada teste. As placas 
foram encubadas a 25&#730;C durante 48 horas, quando foi realizada a contagem dos ovos não eclodidos e larvas.  O 
resultado do teste com o óleo de C.scoenanthus, da maior para a menor concentração, foi respectivamente: 100%; 
100%; 99,87%; 99,87% e 99,78%. Para o óleo de M. piperita, os resultados foram: 100%; 100%; 100%; 99,75% e 100%. 
O óleo de C. martinii apresentou: 100%; 100%; 100%; 99,83% e 99,31% e o óleo de R. officinalis: 99,78%; 95,91%; 
43,21%; 30,75% e 21,53% de ovos não eclodidos, demonstrando menor atividade ovicida .  O teste controle com água 
apresentou inibição da eclodibilidade de 6% e água+Tween 7,4%. Os óleos essenciais de M.piperita, C.scoenanthus e 
C.martinii demonstraram elevada atividade anti-helmíntica (>95%) in vitro e R.officinalis apresentou eficácia em 
concentrações maiores que 1,2%.  O uso potencial desses extratos estão sendo melhor investigados visando sua 
aplicabilidade. 
 
 
Código O-127 
FORMAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS PARA O ESTUDO DA RESISTÊNCIA A NEMATÓDEOS 
GASTRINTESTINAIS EM OVINOS MERINO 
 

FORMATION OF A GENETIC RESOURCE TO STUDY MERINO SHEEP RESISTANCE TO INTERNAL PARASITES 

MAGDA VIEIRA BENAVIDES (EMBRAPA PECUÁRIA SUL); IZABELLA  CABRAL HASSUM (EMBRAPA PECUÁRIA 
SUL); CARLOS JOSÉ  HOFF DE SOUZA (EMBRAPA PECUÁRIA SUL); JOSÉ CARLOS FERRUGEM MORAES 
(EMBRAPA PECUÁRIA SUL); MARIA ELISABETH AIRES BERNE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS) 

O parasitismo por nematódeos gastrintestinais é um dos principais entraves da produção ovina a nível mundial. O 
tratamento das endoparasitoses é realizado quase que exclusivamente através de produtos anti-helmínticos, no entanto, 
o crescente problema da resistência dos parasitos a estes medicamentos tem limitado a produção ovina.  
Nas últimas três décadas, a seleção de animais mais resistentes aos nematódeos gastrintestinais vem sendo 
investigada como alternativa auxiliar de controle. O objetivo principal deste projeto é avaliar a variabilidade fenotípica 
para a característica de resistência a endoparasitos (medida através da contagem de ovos por grama de fezes - OPG). 
Um total de 1.413 parentais da raça Merino Australiana foram sucessivamente desafiados em potreiros naturalmente 
contaminados por ovos e larvas de parasitos gastrintestinais durante os meses de maior incidência de Haemonchus 
contortus na região de Bagé/RS. Este grupo foi dividido em três categorias: resistente, intermediário e susceptível, com 
médias de OPG na ordem de 207&#61617;156, 799&#61617;552 e 2.397&#61617;1.655, respectivamente. As fêmeas 
resistentes foram inseminadas com quatro reprodutores jovens de categoria susceptível e as susceptíveis com quatro 
reprodutores da categoria resistente. As progênies destes animais foram monitoradas desde o nascimento. Os 
resultados de desafio da primeira progênie, nascida em 2006, mostraram médias de OPG de 1.508&#61617;1.397 e 
1.875&#61617;1.897 para os filhos de reprodutores resistentes e de susceptíveis, respectivamente. Apesar da média 
levemente inferior para a progênie dos reprodutores resistentes (P=0,006), a proximidade das médias era esperada uma 
vez que foram realizados acasalamentos de parentais com OPG extremo (mães resistentes x pais susceptíveis e vice-
versa). Com este projeto, pretende-se produzir uma segunda geração (população segregante), onde os resultados de 
OPG e de características produtivas serão associados com marcadores moleculares de modo a realizar a seleção de 
ovinos mais resistentes por meio de seleção assistida por marcadores. 
Agradecimento gastrointestinal nematodes, sheep, FEC, challenge 
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Código O-128  
EFEITOS DO PARASITISMO POR TRICHOSTRONGYLUS COLUBRIFORMIS EM CORDEIROS SANTA INÊS 
EXPERIMENTALMENTE INFECTADOS  
 

EFFECTS OF PARASITISM BY TRICHOSTRONGYLUS COLUBRIFORMIS IN SANTA INÊS LAMBS 
EXPERIMENTALLY INFECTED  

DANIEL  FONTANA FERREIRA CARDIA (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA - IB - UNESP, BOTUCATU - 
SP); CRISTINA PERITO CARDOSO (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA - IB - UNESP, BOTUCATU - SP); 
RAQUEL ABDALLAH DA ROCHA (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA - IB - UNESP, BOTUCATU - SP); 
ALESSANDRO FRANCISCO TALAMINI DO AMARANTE (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA - IB - UNESP, 
BOTUCATU - SP) 

A espécie Trichostrongylus colubriformis vive intimamente associada à mucosa do intestino delgado, onde pode causar 
lesões no epitélio, que reduzem a capacidade de digestão e absorção de nutrientes, com conseqüente prejuízo ao 
desenvolvimento de cordeiros. O objetivo deste estudo foi de investigar o impacto das infecções por T. colubriformis em 
cordeiros da raça Santa Inês, ao longo de 13 semanas. Vinte cordeiros, machos, com três a quatro meses de idade 
inicial, mantidos em baias individuais, onde recebiam feno de tifton e ração comercial ad libitum, foram distribuídos em 
dois grupos: G1 – animais infectados três vezes por semana, com 2500 larvas infectantes e G2 –  
controle – não infectado. Ao final do experimento, amostras teciduais foram obtidas do duodeno dos animais com as 
maiores contagens de ovos por grama de fezes e aleatoriamente dos não infectados. Os tecidos foram fixados em 
glutaraldeído 2,5% em tampão fosfato (pH 7,3 – 0,1 M) e, osteriormente, processados. As alterações na superfície do 
intestino delgado, em especial das vilosidades, foram analisadas em microscopia eletrônica de varredura. Em 
conseqüência do parasitismo por T. colubriformis, a partir da oitava e nona semana, os animais do grupo infectado 
passaram a eliminar cíbalos fecais com aspecto de “cachos de uva” com consistência variável de semi-sólida a pastosa 
com grande presença de muco intestinal. Durante a oitava semana dois animais apresentaram além da sintomatologia 
anteriormente descrita, sinais de desconforto e apatia. Na 10a semana, um outro animal também passou a apresentar 
este quadro. Na análise em microscopia eletrônica constatou-se a formação de túneis no epitélio das vilosidades e 
criptas intestinais, acompanhados de atrofia severa das vilosidades e de erosão de epitélio. Em conclusão, os 
resultados indicaram que as infecções por T. colubriformis causam sinais clínicos nos animais em conseqüência das 
alterações morfológicas na mucosa do intestino delgado. 
Agradecimento Fapesp (bolsa ao 1º autor e auxílio pesquisa) 
 
Código O-129 
FAUNA HELMINTOLÓGICA DE OVINOS DA REGIAO DE JABOTICABAL, ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL. 
 

HELMINTHS PARASITES OF SHEEP FROM JABOTICABAL, STATE OF SÃO PAULO, BRAZIL. 

R. C. A. LIMA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); C. 
BUZZULINI (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); H. C. 
SILVA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); T. R. 
SANTOS (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); H. M. 
SILVA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); M. V. 
GARCIA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); R. P. 
MENDONÇA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); T. B. 
BILHASSI (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); G. P. 
OLIVEIRA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); A. J.  
COSTA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL) 

No Brasil, assim como em outros países de clima tropical e subtropical, os problemas sanitários têm sido considerados 
fatores limitantes para a criação de ovinos. Os parasitos são responsáveis por grandes perdas econômicas ao 
ovinocultor, devido à queda na produção e qualidade da lã, redução no ganho de peso (20 a 60%) e mortalidade, que 
pode variar de 20 a 40%. Os cordeiros desmamados constituem uma categoria etária bastante acometida pela 
verminose. No presente trabalho objetivou-se avaliar a prevalência e a intensidade de parasitismo por helmintos em 
ovinos da região de Jaboticabal, Estado de São Paulo. Para tanto, foram necropsiados 40 ovinos naturalmente 
infectados, machos e fêmeas SRD (sem raça definida), de oito a 12 meses de idade. Os resultados necroscópicos 
revelaram a presença de sete gêneros e 12 espécies, com a seguinte prevalência e média de intensidade de infecção: 
Haemonchus contortus 97,44% (3007,56); T. colubriformis 79,49% (3423,28); C. curticei 74,36% (387,79); 
Trichostrongylus axei 51,28% (350,92); Oesophagostomum columbianum 51,28% (47,33); Strongyloides papillosus 
35,90% (140,62); Cooperia punctata 28,21% (26,15); Trichuris ovis 23,08% (0,46); C. pectinata 10,26% (0,69); C. 
spatulata 7,69% (0,59); Capillaria bovis 5,13% (0,13) e T. longispicularis 2,56% (1,18). A carga parasitária média foi de 
7386,72 helmintos por animal. Haemonchus contortus foi à espécie mais freqüente e a maior carga parasitária 
registrada foi por T. colubriformis. 
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Código O-130  
EFEITO SAZONAL SOBRE A INFECÇÃO HELMÍNTICA EM OVINOS DE DIFERENTES RAÇAS NA REGIÃO DE 
PEREIRA BARRETO, SP. 
 

SEASONAL EFFECT ON HELMINTH INFECTION IN SHEEP OF DIFFERENT BREEDS IN PEREIRA BARRETO, SP 
REGION. 

WESLEN  FABRÍCIO PIRES TEIXEIRA (FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, SP (FCAA), 
CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA.); FERNANDO PAES DE OLIVEIRA FERNANDO PAES DE OLIVEIRA 
(DEPARTAMENTO DE CLÍNICA, CIRURGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL (DCCRA) DA FACULDADE DE 
ODONTOLOGIA DE ARAÇATUBA, SP.); JOSÉ REINALDO DE AMORIM BERNARDI (FACULDADE DE CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS DE ANDRADINA, SP (FCAA), CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA.); WILLIAN  MARINHO 
DOURADO COELHO  (DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUÇÃO E SAÚDE ANIMAL (DPSA), DA FACULDADE 
DE ODONTOLOGIA DE ARAÇATUBA, SP.); PATRÍCIA  RAQUEL BASSO ROSA  (FACULDADE DE CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS DE ANDRADINA, SP (FCAA), CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA.); RICARDO  VELLUDO GOMES 
DE SOUTELLO (FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, SP (FCAA), CURSO DE MEDICINA 
VETERINÁRIA.) 

Os helmintos são parasitos que necessitam de temperatura e umidade adequada para seu desenvolvimento, o 
conhecimento epidemiológico de cada região é importante para seu controle. Este estudo teve por objetivo avaliar o 
efeito sazonal na infecção helmíntica em ovinos de diferentes grupos genéticos. No período de agosto de 2006 a junho 
de 2007 foram realizadas a cada 28 dias coletas individuais e contagem de ovos por grama de fezes (OPG), em 15 
ovelhas da raça Texel denominados grupo (I), 15 Cruza-texel grupo (II) e 15 sem raça definida (SRD) grupo (III), em 
uma propriedade no Município de Pereira Barreto, SP. Foi efetuado tratamento anti-helmíntico somente nos animais que 
apresentaram uma contagem igual ou superior a 2000 ovos, e aqueles com sintomatologia característica de espoliação 
parasitária, recebendo por via oral Closantel de acordo com as recomendações do fabricante. Os animais do Grupo I 
tiveram uma média anual de 1070,16 ovos, enquanto os grupos II e III apresentaram 1201,97 e 667,89 ovos 
respectivamente. Na época da seca que compreende os meses de Abril a Setembro, o grupo I apresentou OPG médio 
de 1.830,74 ovos, demonstrando serem mais susceptíveis à verminose que o grupo III com OPG médio de 973,42 ovos 
e o grupo II com 1673,14 ovos. Na época das águas compreendida entre os meses de Março a Outubro, o grupo III e o 
grupo I não tiveram diferença significativa apresentando 413,27 e 436,34 ovos respectivamente, diferentemente com o 
grupo II, que apresentou 809,32 ovos. Apesar do grupo I apresentar OPG semelhante com o grupo III e OPG médio 
inferior ao grupo II, duas ovelhas do grupo I vieram a óbito devido a verminose. Conclui-se, portanto que a sazonalidade 
influencia sobremaneira no nível de infecção helmíntica, por estar diretamente relacionada ao desenvolvimento do 
parasito como também nas condições de imunidade dos animais. 
Agradecimento Fundação Educacional de Andradina, SP (FEA) 
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Código O-131  
FELINE COLANGITIS/CANLANGIO-HEPATITIS COMPLEX SECONDARY TO PLATYNOSOMUM FASTOSUM 
INFECTION IN A CAT 
 

FELINE COLANGITIS/CANLANGIO-HEPATITIS COMPLEX SECONDARY TO PLATYNOSOMUM FASTOSUM 
INFECTION IN A CAT 

VINICIUS CARREIRA (UNESP - CAMPUS ARAÇATUBA); RAFAEL VIEIRA (UFPR); GISELE MACHADO (UNESP - 
CAMPUS ARAÇATUBA); MARIA LUVIZOTTO (UNESP - CAMPUS ARAÇATUBA) 

A platinossomíase figura entre os agentes etiológicos envolvidos no complexo colangite/colangiohepatite dos felinos. 
Apesar de freqüentemente cursar como infestação assintomática, alguns indivíduos desenvolvem quadros severos 
culminando em cirrose hepática. O diagnóstico definitivo por visualização dos ovos nas fezes nem sempre é possível e 
exames complementares devem ser associados. O presente trabalho refere um caso de um felino, fêmea, três anos 
com quadro clínico de anorexia e icterícia. Os achados de ultrassonografia, laboratoriais e biópsia foram inconclusivos. 
O diagnóstico definitivo de infestação por Platynosomum fastosum foi realizado somente à necrópsia por exame direto 
da bile, salientando a importância da inclusão desta entidade comumente subestimada no diferencial das doenças 
hepáticas em felinos. 
Palavras-chave: Platinossomíase, Platynossomum fastosum, necropsia, felinos.  
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 Código O-132 
AÇÃO DE ISOLADOS DOS FUNGOS NEMATÓFAGOS DUDDINGTONIA FLAGRANS, POCHONIA 
CHLAMYDOSPORIA E TRICHODERMA HARZIANUM SOBRE ANCYLOSTOMA SPP. EM COPROCULTURAS DE 
FEZES DE CÃES 
 

ACTION OF ISOLATES OF THE NEMATOPHAGOUS FUNGI DUDDINGTONIA FLAGRANS, POCHONIA 
CHLAMYDOSPORIA AND TRICHODERMA HARZIANUM ON ANCYLOSTOMA SPP. IN DOG FECES CULTURES 

ALESSANDRO SPALENZA MACIEL (LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA, DEPARTAMENTO DE 
VETERINÁRIA, UFV, VIÇOSA – MG ); JACKSON VICTOR DE ARAÚJO (LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA, 
DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA, UFV, VIÇOSA – MG ); ARTUR KANADANI CAMPOS (LABORATÓRIO DE 
PARASITOLOGIA, DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA, UFV, VIÇOSA – MG ); RONALDO JOÃO FALCÃO 
ZOOCA (LABORATÓRIO DE CONTROLE BIOLÓGICO DE FITONEMATÓIDES, BIOAGRO, UFV, VIÇOSA – MG); 
EVERALDO ANTÔNIO LOPES (LABORATÓRIO DE CONTROLE BIOLÓGICO DE FITONEMATÓIDES, BIOAGRO, 
UFV, VIÇOSA – MG); LEANDRO GRASSI DE FREITAS (LABORATÓRIO DE CONTROLE BIOLÓGICO DE 
FITONEMATÓIDES, BIOAGRO, UFV, VIÇOSA – MG) 

Espécies do gênero Ancylostoma parasitas de cães e gatos são geohelmintos enteroparasitos de interesse médico 
veterinário pelo potencial zoonótico. Objetivou-se comparar um isolado de fungo nematófago predador (Duddingtonia 
flagrans), um parasita de ovos (Pochonia chlamydosporia) e um produtor de toxinas (Trichoderma harzianum) no 
controle de Ancylostoma spp. em coproculturas e suas associações. O ensaio constitui-se de sete tratamentos, 
incluindo a testemunha, com 10 repetições, os quais foram mantidos no escuro a 25ºC/10 dias em potes de 
polipropileno de 145 mL fechados com papel alumínio perfurado visando aeração. Os potes continham misturados 20g 
de flocos de vermiculita esterilizada de granulação 2/3, 10 mL de água destilada e 2g de fezes positivas de cães de rua 
sem raça definida, naturalmente infectados. As fezes continham 800 ovos/g. Em cada tratamento adicionaram-se 
10.000 conídios/g de fezes por isolado e nas associações metade desta concentração. Após serem recuperadas pelo 
método de Baermann, as larvas foram contadas em câmara de contagem de nematóides num microscópio de luz em 
objetiva de 4x. Utilizou-se a análise de variância e o teste de Tukey em nível de significância de 5%. Constatou-se a 
ação efetiva do isolado D. flagrans na redução de larvas de Ancylostoma spp. recuperadas em relação à testemunha 
sendo esta maior (68,44%) quando sozinho e menor (50%) quando associado aos outros isolados, não havendo 
diferença entre estas associações (P < 0,05). Nos outros tratamentos não houve redução do número de larvas 
recuperadas em relação à testemunha quando os isolados estavam sozinhos ou associados entre eles. Conclui-se que 
na dose testada o isolado de fungo predador D. flagrans é eficiente no controle de larvas de Ancylostoma spp. em 
coproculturas, enquanto que os demais isolados não possuem efeito controlador provavelmente devido a rápida eclosão 
dos ovos.  Agradecimento Agência financiadora CNPq 
 
 
Código O-133 
OCORRÊNCIA DE HELMINTOS E PROTOZOÁRIOS EM CÃES E GATOS DA GRANDE SÃO PAULO 
 

OCCURRENCE OF HELMINTHES AND PROTOZOANS IN DOGS AND CATS OF THE GREAT SÃO PAULO 

LUCIANA M. VIERO (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS, USP, 
SÃO PAULO, SP); SANDRA M. NISHI (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE 
ANIMAL, FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO 
PAULO, SP); HELENA  T.INOUE (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE 
ANIMAL, FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO 
PAULO, SP); PAULA SOARES (BAYER S.A.,DIVISÃO SAÚDE ANIMAL, SÃO PAULO, SP); SOLANGE M. 
GENNARI (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL, FACULDADE DE 
MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP) 

O controle de parasitas intestinais em cães e gatos é uma necessidade e um grande desafio para os criadores. Nos 
criadouros com alta densidade populacional os animais são mantidos em grupos o que torna este controle difícil. Alguns 
parasitas gastrintestinais de cães e gatos podem causar danos também à saúde humana como Ancylostoma spp., 
agente etiológico da larva migrans cutânea, Toxocara spp., que causa a larva migrans visceral e larva migrans ocular, 
além do Cryptosporidium spp e da Giardia spp que também podem infectar humanos e outras espécies animais. Com o 
objetivo de determinar a ocorrência de helmintos e protozoários em cães e gatos da região da grande São Paulo foram 
examinadas amostras fecais de 300 cães e 320 gatos. As amostras foram provenientes de animais domiciliados, 265 
(110 cães e 167 gatos) residentes em diferentes municípios da grande São Paulo e também de canis (73), gatis (34), 
pet shops, (29) sendo 16 cães e 13 gatos e clínicas veterinárias, 219 (101 cães e 106 gatos). As fezes foram 
examinadas para pesquisa de ovos de helmintos, cistos e oocistos de protozoários pelos métodos de centrífugo-
sedimentação em água-éter e centrífugo-flutuação em solução de sacarose (d=1,203g/cm3). Nos cães Ancylostoma sp. 
foi o parasito mais comum, presente em 32 (10,66%) das amostras. O segundo mais freqüente foi Toxocara sp. 
(8,33%), seguido por Cystoisospora spp. (4,66%), Giardia spp. (4,33%), Cryptosporidium spp. (2,66%)  e Sarcocystis sp. 
(0,33%). Nas amostras fecais de gatos Cystoisospora spp. esteve presente em 35,93% seguido por Giardia spp. 
(2,18%), Cryptosporidium spp. (1,56%) e Sarcocystis sp. (0,31%) e, os helmintos Toxocara sp. (15%) e Ancylostoma sp 
(3,12%) também foram observados nesses animais. A presença de mais de um agente em foi constatada em25% e 
17% dos cães e dos gatos, respectivamente. 
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Código O-134 
MANUTENÇÃO IN VITRO DE FORMAS ADULTAS DE DIOCTOPHYME RENALE GOEZE, 1782  
(NEMATODA:ENOPLIDA) EM MEIO DE CULTIVO 

MAINTENANCE IN VITRO OF ADULT FORMS OF DIOCTOPHYME RENALE GOEZE, 1782 
(NEMATODA:ENOPLIDA) IN CULTURE MEDIUM. 

DANIELA PEDRASSANI (UNC); ADJAIR NASCIMENTO (UNESP JABOTICABAL); ROSÂNGELA MACHADO 
(UNESP JABOTICABAL) 

O objetivo do trabalho foi avaliar a sobrevivência de adultos de Dioctophyme renale em  cultivo in vitro em meio 
composto de Solução Tampão Fosfato adicionado de Glicose - PBSG. Parasitos, obtidos de cães naturalmente 
infectados foram lavados em solução fisiológica aquecida e a seguir colocados em becker com 250 mL de 
meio/helminto e mantidos em temperaturas de 37 e 30oC (±0,5). A sobrevida foi avaliada pela motilidade e postura de 
ovos. O meio era substituído em 1-3 dias, levando em consideração: aspecto e odor do meio, redução da motilidade e 
mudança de coloração do helminto. No experimento A (37ºC, uma fêmea, meio não diluido): em 2 horas o parasito 
desidratou (comprimento e diâmetro diminuíram 50%), pois o meio mostrou-se hipertônico para o helminto. Nos 
experimentos seguintes, o meio foi diluído 1:10 em PBS pH 7,2. No experimento B (37ºC, um macho e uma fêmea): 
apresentaram movimentação intensa até o 3o dia de cultivo (DC). Do 4º ao 6o DC diminuíram muito a atividade, mas 
houve postura. No 7o DC estavam na superfície do meio sem movimentação. Nesta temperatura a sobrevida foi de 7 
dias. No experimento C (30ºC, uma fêmea): de 7 a 27 DC a fêmea estava bem ativa. Do 28o ao 30o DC: movimentos 
lentos apenas na extremidade anterior, a cada dois minutos. A cutícula se desprendeu do corpo e fragmentava-se. Nos 
dias seguintes a movimentação foi diminuindo, mas no meio foram detectados ovos até 44 DC. No 46o dia o parasito 
estava na superfície e não apresentava mais movimentos. Pode-se concluir que o meio diluído 1:10 constituiu-se em um 
meio ideal para o cultivo in vitro de D. renale, sendo observada sobrevivência por 45 dias em temperatura de 30oC. 
Nestas condições a ovipostura média diária por mililitro de meio foi de 3200 ovos. 
 
Código O-135 
PREVALÊNCIA DE ENDOPARASITOS EM CÃES DE COMPANHIA EM PELOTAS-RS E RISCO ZOONÓTICO  
 
ZOONOTIC RISK AND PREVALENCE OF ENDOPARASITES IN PET DOGS FROM PELOTAS, RIO GRANDE DO 
SUL STATE 

GRACIELA AUGUSTO XAVIER (UFPEL); NARA AMÉLIA DA ROSA FARIAS (UFPEL) 

Os cães domésticos são os animais de estimação que mais convivem com o homem, e sua companhia traz benefícios à 
saúde, cientificamente comprovados. Todavia, quando parasitados, esses animais podem representar risco de 
transmissão de zoonoses parasitárias, principalmente para crianças. Visando conhecer a fauna endoparasitária de cães 
de companhia em Pelotas-RS, foram coletadas e analisadas, através da técnica de Willis-Mollay modificada, um total de 
101 amostras de fezes de cães de estimação que convivem com os proprietários no ambiente intra-domiciliar.  
Entre os cães analisados, 20,8% estavam infectados por helmintos ou protozoários, sendo 12,9% por Ancylostoma spp., 
4% por Toxocara sp., 6,9% por Trichuris sp., 1% por Dipylidium caninum e 2% por coccídeos. A grande maioria (76,2%) 
dos cães eram tratados regularmente com antihelmínticos e, destes, apenas 15,6% estavam infectados. O índice de 
infecção entre os cães não tratados regularmente foi de 37,5%. Foi verificado que em 38% das residências havia a 
convivência de crianças com os cães, dos quais, 26% estavam infectados por Ancylostoma spp. e/ou Toxocara sp., 
agentes da “larva migrans cutânea” e “larva migrans visceral”, respectivamente. Apenas 16,4% dos proprietários tinham 
conhecimento sobre o risco de zoonoses parasitárias, sendo, a maioria destes, profissionais ou estudantes ligados à 
área da saúde. Além disso, os proprietários baseiam o controle de parasitos apenas na aplicação de antihelmínticos e 
visando exclusivamente a saúde de seus cães. Essas constatações tornam evidente a necessidade de campanhas de 
esclarecimento da população sobre o assunto, a fim de reduzir o risco de transmissão de zoonoses parasitárias entre os 
cães e seres humanos. 
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Código O-136 
FREQÜÊNCIA DE LESÕES ASSOCIADAS À INFECÇÃO POR HELMINTOS GASTRINTESTINAIS EM CÃES (CANIS 
FAMILIARIS, LINNAEUS, 1758) ERRANTES PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE RECIFE - PE – BRASIL 
 

FREQUENCY OF LESIONS ASSOCIATED TO THE INFECTION FOR GASTROINTESTINAL  HELMINTHS IN STRAY 
DOGS (CANIS FAMILIARIS, LINNAEUS, 1758) FROM THE CITY OF RECIFE – STATE  OF PERNAMBUCO – 
BRAZIL 

AUXILIADORA DE MORAES OSTERMANN; MARILENE MARIA  DE LIMA; ANA MARIA  ALVES LIMA; CARLA 
TEJO DA SILVA; ALESSANDRA  SANTOS D'ALENCAR; FREDERICO CELSO LIRA MAIA; LEUCIO CÂMARA 
ALVES; MARIA APARECIDA  DA GLORIA FAUSTINO  -- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

Os helmintos gastrintestinais estão entre os agentes patogênicos mais comumente encontrados em animais de 
companhia e constituem uma das principais causas de transtornos intestinais em cães. Os sinais clínicos da infecção 
são decorrentes da ação irritante e/ou espoliativa dos helmintos e dependem da espécie de helminto e do grau de 
parasitismo. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a freqüência de lesões associadas à infecção por 
helmintos gastrintestinais em caninos errantes provenientes do município de Recife. Foram utilizados 96 cães 
capturados pelo Centro de Vigilância Ambiental da Cidade de Recife – PE, os quais foram submetidos à eutanásia e  
necropsiados para exame dos órgãos internos e coleta de helmintos adultos. Paralelamente foram coletadas amostras 
fecais diretamente da ampola retal dos animais. As alterações macroscópicas nos órgãos foram anotadas em fichas de 
necropsia, os helmintos adultos clarificados e identificados e as amostras fecais processadas por meio dos métodos de 
Willis e sedimentação espontânea. Lesões macroscópicas foram evidenciadas em todos os órgãos do trato 
gastrintestinal ou em órgãos envolvidos na fase parasitária do ciclo biológico dos helmintos, constituindo-se a maioria 
delas em hemorragias, predominantemente no intestino delgado. Dos animais analisados, 93 (96,87%) apresentaram 
lesões ou alterações no trato gastrintestinal ou órgãos envolvidos na fase parasitária do ciclo biológico dos helmintos, a 
maioria delas afetando o intestino delgado, consistindo predominantemente em hemorragias. A elevada freqüência de 
cães errantes do município do Recife portadores de lesões no intestino delgado, associada a graus pesados de infecção 
por ancilostomídeos e ascaridídeos sugere relação de causa e efeito entre a infecção por helmintos gastrintestinais e a 
ocorrência das lesões.  

 
Código O-137 
EFICÁCIA DO ANTI-HELMÍNTICO A BASE DE PRAZIQUANTEL, FEBANTEL E PAMOATO DE PIRANTEL EM CÃES 
NATURALMENTE INFESTADOS POR ANCYLOSTOMA CANINUM 
 

EFFICACY OF ANTI-HELMINTHIC THE BASIS OF PRAZIQUANTEL, FEBANTEL AND PAMOATO OF PIRANTEL IN 
DOGS NATURALLY INFESTED BY ANCYLOSTOMA CANINUM 

LUDIMILA SANTOS AMARAL (UFRRJ); PATRÍCIA  GIUPPONI CARDOSO (UFRRJ); ARGEMIRO SANAVRIA 
(UFRRJ); ELISABETH CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS (UFRRJ); ÁLVARO NEGRISOLI NETO 
(LABORATÓRIO VENCOFARMA DO BRASIL LTDA); ANDRÉ LUIS NASCIMENTO PALEARI (LABORATÓRIO 
VENCOFARMA DO BRASIL LTDA) 

As helmintoses gastro-intestinais estão entre os agentes parasitários mais freqüentes em animais de companhia e 
algumas espécies são potencialmente zoonóticas. O trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia do Praziquantel, 
Febantel e Pamoato de Pirantel, em cães naturalmente infestados por Ancylostoma caninum.  Doze cães sem raça 
definida, de ambos os sexos, foram identificados e alojados em boxes individuais.  A contagem de ovos por grama de 
fezes para cada um dos animais foi determinada utilizando-se a técnica de Gordon & Whitlock modificada. Em função 
dos resultados, os cães foram pareados e distribuídos ao acaso, um para cada grupo (Grupo Tratado e Controle).  
Os animais foram individualmente pesados e as doses administradas foram: 14,4mg de Pamoato de Pirantel; 5mg de 
Praziquantel e 14,4mg de Febantel por quilo de peso vivo. Os cães tratados receberam comprimidos com associação 
das bases de Praziquantel (50mg), Febantel (150mg) e Pamoato de Pirantel (144mg), por via oral. Após o tratamento as 
fezes dos animais foram coletadas nos dias 7, 14, 21 e 28 pós-tratamento para determinação da contagem de ovos. A 
média de ovos por grama de fezes do grupo controle no dia 0 foi de (325), mantendo-se estável até dia 28 (325). E o 
grupo tratado apresentou no dia 0 (333) e do dia 7 até dia 28 (0). Dentro do delineamento xperimental  
elaborado e de acordo com os resultados observados, conclui-se que a combinação destas drogas Praziquantel, 
Febantel e Pamoato de Pirantel foram 100% eficientes na redução do número de ovos de Ancylostoma caninum, até 28 
dias pós-tratamento.  
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Código O-138  
MERIONES UNGUICULATUS (GERBIL) E CRICETUS AURATUS (HAMSTER) COMO HOSPEDEIROS 
PARATÊNICOS DE ANGIOSTRONGYLUS VASORUM. 

MERIONES UNGUICULATUS (GERBIL) AND CRICETUS AURATUS (HAMSTER) LIKE PARATENICS HOST OF 
ANGIOSTRONGYLUS VASORUM. 

LANUZE ROSE MOZZER SOARES (UFMG); GUILHERME RAFAEL GOMIDE PINHEIRO (UFMG); JANAINA PINTO 
COLINA (UFMG); LUCIANE MADUREIRA RIBEIRO (INCISA); RUTH MASSOTE DRACZ (INCISA); WALTER DOS 
SANTOS LIMA (UFMG) 

Angiostrongylus vasorum é um nematóide cujas formas adultas podem ser encontradas no sistema circulatório de cães 
domésticos, cachorros do mato e raposas. Possui um ciclo biológico heteroxeno, no qual canídeos participam como 
hospedeiros definitivos e moluscos como hospedeiros intermediários. Geralmente, canídeos não têm o hábito de comer 
moluscos mas, possuem aguçado instinto de caça tornando relevante a possível participação de hospedeiros 
paratênicos no ciclo. Com o objetivo de comprovar esta interação foram inoculadas, via oral, larvas de terceiro estádio 
(L3) de A. vasorum em dois grupos de roedores. Grupo “A”, constituído por doze gerbis, machos, com peso médio de 
115 g, inoculados, individualmente, com 150 L3. Grupo “B” constituído por doze hamsters, machos, com peso médio de 
148 g. inoculados com 200 L3. Os animais de cada grupo foram divididos aleatoriamente e mantidos em gaiolas 
contendo seis animais sob as mesmas condições de manejo. Após 60 dias da infecção os animais foram sacrificados e 
necropsiados. Os órgãos e carcaças, seccionados em pequenos fragmentos e colocados em  aparelho  de Baermann, 
por um período de doze horas. No grupo A (gerbil) foram recuperadas dez L3; seis no fígado e quatro na  
musculatura. No grupo B (hamster) foram recuperadas  49 L3: cinco no coração, nove nos pulmões, nove nos intestinos, 
onze no fígado e dezesseis na musculatura esquelética. Os órgãos e carcaças de cada grupo foram oferecidos a dois 
cães machos, sem raças definidas, oriundos de uma mesma ninhada, com peso médio de 9 Kg. No cão que ingeriu 
material de gerbil, no 132º dia após a infecção, foram recuperadas das fezes  larvas de primeiro estádio. No cão 
alimentado com hamster o período pré-patente foi de 148 dias.  Estes resultados demonstram que estes roedores 
podem ser hospedeiros paratênicos de A. vasorum. 
 
 
Código O-139  
CONTAMINAÇÃO DO SOLO DE PRAÇAS PUBLICAS DE BELO HORIZONTE, MG, BRASIL COM ESTÁDIOS 
EVOLUTIVOS DE HELMINTOS E PROTOZOÁRIOS PARASITOS DE CÃES. 

SOIL CONTAMINATION IN SQUARES OF THE NORTHERN AREA OF BELO HORIZONTE CITY, MG, BRAZIL  
WITH EVOLUTIONARY STAGES OF HELMINTHES AND PROTOZOA PARASITES OF DOGS. 

LUCIANE MADUREIRA RIBEIRO (INCISA); RUTH MASSOTE DRACZ (INCISA); LANUZE ROSE MOZZER 
SOARES (UFMG); WANDERLANY A. MARTINS (INCISA/UFMG); WALTER DOS SANTOS LIMA (UFMG) 

O número de animais de companhia, principalmente cães e gatos tem aumentado consideravelmente. O convívio destes 
com o homem, não se limita ao âmbito familiar; é  comum  observar a presença destes animais de estimação 
juntamente com outros criados a solto como os cães de ruas  em áreas públicas destinadas ao lazer. Estes animais 
quando parasitados, contaminam o solo ao defecarem e, consequentemente, propiciam uma maior exposição do ser 
humano aos estádios evolutivos  de parasitos, o que pode aumentar os casos de zoonoses como larva migrans 
cutâneas, visceral e outras. Este trabalho objetivou avaliar a contaminação do solo em praças publicas de Belo 
Horizonte – Minas Gerais, por fezes de animais domésticos. Foram selecionadas aleatoriamente 15 praças da zona 
norte da cidade  e realizadas coletas de amostras do solo e das fezes de animais nestes locais. Para  exame destas 
amostras foram utilizadas as técnicas de Caldwell & Caldwell; Hoffman, Pons e Janer  e método de Baermann para 
recuperação de larvas. Em 10 praças (66,6%) foram observadas a presença de fezes de cães. Nestas amostras fecais 
foram encontradas: oocisto de Isospora (9%), ovos de Toxocara sp (45,4%), Ancylostoma sp (63,5%) e Trichuris sp 
(9%). Nas amostras de solo, foram observadas oocistos de Isospora (13,3%), ovos de Toxocara sp (20%) e 
Ancylostoma sp (20%). Os resultados deste trabalho permitem concluir que estas praças públicas são áreas de lazer 
com potencial zoonótico tornando essencial um melhoramento ambiental e a realização de programas de educação 
comunitária para conscientização dos proprietários de cães e gatos sobre os riscos de transmissões de parasitoses para 
a população.  
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Código O-140  
INFECÇÃO PATENTE EM CÃES ADULTOS COM LARVAS DE TOXOCARA CANIS (WERNER, 1782) 
RECUPERADAS DE CAMUNDONGOS EXPERIMENTALMENTE INFECTADOS 
 

PATENT INFECTION IN ADULT DOGS WITH TOXOCARA CANIS (WERNER, 1782) LARVAE RECOVERED FROM 
EXPERIMENTALLY INFECTED MICE 

GUILHERME GOMES VEROCAI (MESTRE CIÊNCIAS VETERINÁRIAS UFRRJ ); PEDRO VIANNA TAVARES 
(GRADUAÇÃO MEDICINA VETERINÁRIA UFRRJ); FRANCISCO  DE ASSIS RIBEIRO (MESTRADO CIÊNCIAS 
VETERINÁRIAS UFRRJ); VANESSA PAULINO DA CRUZ (MESTRADO CIÊNCIAS VETERINÁRIAS UFRRJ); 
THIAGO LUIZ PEREIRA MARQUES (RESIDENTE DPA UFRRJ); THAIS RIBEIRO CORREIA  (PÓS DOUTORANDA 
FAPUR UFRRJ); FABIO BARBOUR SCOTT (PROFESSOR DPA UFRRJ) 

Toxocara canis is considered an important intestinal parasite of dogs, presenting a complex life-cycle, including or not 
paratenic hosts. The objective of the present study was to establish trial infections in adult dogs by administering T. canis 
larvae recovered from tissues of experimentally infected mice and to evaluate patent infection by determining pre-patent 
period and number of recovered nematodes. T. canis females were collected from naturally infected dogs, dissected and 
their eggs were incubated at 27±1° C per 60 days. Mice were orally infected with embryonated eggs from the culture, 
killed 26 days post-infection and submitted to necropsy. Its tissues were processed by the Acid-Isolation Technique for 
larval recovery, which were quantified and subdivided in aliquots for the dogs’ infection.  
Twelve adult male Beagle dogs were divided in two groups of six animals each. The dogs from Group I were infected 
with 60 larvae, and the ones from Group II with 300 larvae. To evaluate the pre-patent period were used the 
coproparasitological techniques of Centrifugal-flotation, Sedimentation and Sedimentation-centrifugal-flotation on days 
+8, + 12 and, consecutively between days +16 e + 56. For the recovery of nematodes from feces, the dogs were treated 
on days +57, +58 e +59 with piperazine. The animals from Group I reached the PPP on 48±5.37 days post-infection, and 
Group II on 41.5±5.09 dpi, presenting statistically significant difference between the periods (p<0.05). Ten nematodes 
were collected from Group I, with the mean intensity of 1.66±1.63, resulting in 2.78±2.73% of recovery. Eighty five 
nematodes were collected from Group II, presenting mean intensity of 14.17±28.12, resulting in 4.72±9.39% of recovery 
from the total of administered larvae. Non-statistical difference was noted regarding total recovered nematodes. It is 
possible to establish patent T. canis infection in adult dogs by administering larvae recovered from tissues of 
experimentally infected mice. 

 
 
“RICKETTSIAELES / ANAPLASMATACEAE” 
 
Código O-141  
USO DAS TÉCNICAS DE SOUTHERN BLOT /HIBRIDIZAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO À REAÇÃO EM CADEIA DA 
POLIMERASE PARA O DIAGNÓSTICO DAS INFECÇÕES PELOS HEMOPLASMAS FELINOS (MYCOPLASMA 
HAEMOFELIS E 'CANDIDATUS M. HAEMOMINUTUM') EM GATOS DOMÉSTICOS 
 
USE OF SOUTHERN BLOT/HYBRIDIZATION TECHNIQUES IN ASSOCIATION TO POLYMERASE CHAIN 
REACTION FOR THE DIAGNOSIS OF FELINE HEMOPLASMAS (MYCOPLASMA HAEMOFELIS AND 
'CANDIDATUS M. HAEMOMINUTUM') INFECTIONS IN DOMESTIC CATS 

DANIEL DE BARROS MACIEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); RITA DE CÁSSIA 
ALVES ALCANTARA DE MENEZES (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); CRISTIANE 
BRANDÃO DAMICO (CLÍNICA VETERINÁRIA GATOS & GATOS/RJ); NÁDIA REGINA PEREIRA ALMOSNY 
(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE); JOANNE BELLE MESSICK (PURDUE UNIVERSITY, EUA.) 

As doenças infecto-contagiosas possuem uma alta morbidade entre os animais e um diagnóstico impreciso ou retardado 
pode resultar, inclusive, no óbito do paciente. Desta forma, a utilização de métodos de diagnóstico cada vez mais 
sensíveis e específicos é desejada. O presente trabalho teve como objetivo demonstrar a elevação da sensibilidade da 
técnica da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) através de sua complementação por meio de um protocolo de 
Southern Blot (SB)/hibridização. Foram realizadas PCRs convencionais direcionadas a porções específicas  
da subunidade 16S do RNA ribossomal de Mycoplasma haemofelis e 'Candidatus M. haemominutum' em 149 amostras 
obtidas após a extração/purificação de DNA a partir do sangue total de gatos domésticos (Felis catus). Em seguida à 
realização da PCR, as amostras foram submetidas a eletroforese em gel de agarose e documentadas. Os géis contendo 
os produtos da PCR foram submetidos à desnaturação alcalina (3 M NaCl, 0,4 M NaOH) e neutralização (1M tampão 
fosfato, pH 6,8) e transferidos para uma membrana de nylon positivamente carregada. Para a hibridização,  
foram utilizadas sondas específicas quimicamente marcadas, sendo os resultados visualizados através da adição de 
substrato queminulescente e posterior revelação. Dezoito (12,1%) das 149 amostras testadas apresentaram resultado 
positivo por PCR para pelo menos um hemoplasma. Houve uma forte associação entre os resultados da PCR e SB.  
Com o uso da técnica de SB foi detectado DNA de hemoplasmas em 24/149 amostras, confirmando os 18 resultados 
PCR-positivos e revelando seis outros adicionais (p<0,001). Houve aumento de sensibilidade na detecção do agente, 
quando combinadas as técnicas de PCR e SB/hibridização A técnica de Southern Blot, seguida de hibridização com 
sondas específicas se mostrou mais sensível do que a PCR realizada de forma isolada, sendo complementar para o 
diagnóstico das infecções causadas pelos hemoplasmas felinos. 
Agradecimento CAPES, FAPERJ, Clínica Vet. Gatos & Gatos/RJ 
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Código O-142  
ESTUDO DA DIVERGÊNCIA GENÉTICA EM LINHAGENS BRASILEIRAS DE ANAPLASMA MARGINALE ATRAVÉS 
DA UTILIZAÇÃO DO GENE DA PROTEÍNA PRINCIPAL DE SUPERFÍCIE MSP1&#945; 
 
STUDY OF GENETIC DIVERGENCE IN BRAZILLIAN ANAPLASMA MARGINALE STRAINS USING MAJOR 
SURFACE PROTEIN 1 &#945; GENE 

LUCIANA GATTO BRITO (EMBRAPA RONDÔNIA); MÁRCIA CRISTINA DE SENA OLIVEIRA (EMBRAPA 
PECUÁRIA SUDESTE); RODRIGO BARROS ROCHA (EMBRAPA RONDÔNIA); FRANCELINO GOULART DA 
SILVA NETTO (EMBRAPA RONDÔNIA); FRANCISCO ALOÍSIO CAVALCANTE (EMBRAPA ACRE) 

Bovine anaplasmosis, caused by rickettsia Anaplasma marginale, represent one of the most important diseases 
ofruminants worldwide, causing significant economic losses in Brazil. This pathogen can be transmitted byRhipicephalus 
(Boophilus) microplus infected tick; by biting flies or by blood-contaminated fomites. The major surface proteins (msp) 
are involved in host-pathogen and tick-pathogen interactions and have been used as markers in A. marginale 
characterization and genetics studies  In this study were characterized A. marginale strains obtained from naturally 
infected cattle from Rondônia, Acre and São Paulo State. The msp1 gene was amplified from A. marginale DNA 
extracted from erythrocytes by PCR in a 50 &#956;l volume of PCR MasterMix (Promega, USA). Amplified fragments 
were purified and used directly for sequencing . The nucleotide and amino acid sequences of A. marginale msp1 were 
used for sequence alignment and genetics analysis. Multiple sequence alignment was performed using the Clustal X 
software. Nucleotides were coded as unordered, discrete characters with five possible character-states; A, C, G, T, or N, 
and gaps were coded as missing data. After a first proceeding and removal of the regions without genetic information, 
was carried the definitive alignment. Searches for the most parsimonious tree employed the branch and bound. The 
stability of the inferred topology was assessed via bootstrap analysis.. Through alignment analysis of the slighter variable 
region of msp1a gene, five rickettsia isolated types were identified in the A. marginale populations from São Paulo, 
Rondônia and Acre states. These results indicates that the strains of Acre state were less similar with São Paulo sample 
and not have divergence within strains obtained of samples provided Acre and Rondônia states. 
Agradecimento Embrapa 
 
Código O-143  
AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS EM CÃES NATURALMENTE INFECTADOS POR MEMBROS 
DA FAMÍLIA ANAPLASMATACEAE, EM NITERÓI, RJ. 
 
EVALUATION OF HEMATOLOGICAL FINDINGS IN DOGS NATURALLY INFECTED BY ORGANISMS OF 
ANAPLASMATACEAE FAMILY FROM APRIL 2007 TO MARCH 2008, IN NITERÓI, RJ. 

ANANDA  MÜLLER PEREIRA  (UFF); PEDRO  BITTENCOURT VELHO (UFF); RENATA  F. FERREIRA (UFF); 
RAPHAEL  R. M. DE AZEVEDO (UFF); GRACY  C. G. MARCELLO (UFF); TATIANA  D. LEMOS (UFF); NÁDIA  R. 
P. ALMOSNY (UFF) 

Anaplasma platys e Ehrlichia canis são Rickettsias, transmitidas por carrapatos, pertencentes à família 
Anaplasmataceae. A. platys é responsável pelo desenvolvimento da trombocitopenia cíclica canina, havendo, durante 
infecção aguda, alta porcentagem de plaquetas parasitadas facilitando a visualização de mórulas na circulação. Essas 
estruturas revelam morfologia similar a Ehrlichia canis.  Em infecções agudas por E. canis podem ser visualizadas 
mórulas em células mononucleares e em algumas fases da doença, em plaquetas. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
as alterações hematológicas de 09 cães naturalmente infectados por membros da família Anaplasmataceae que 
apresentavam inclusões sugestivas de Anaplasma platys e/ou Ehrlichia canis em plaquetas em esfregaços sangüíneos 
avaliados entre Abril de 2007 e Março de 2008, no Laboratório Clínico Veterinário da Universidade Federal Fluminense, 
localizado em Niterói, Rio de Janeiro. Os hemogramas foram realizados em um contador automático de células 
(COULTER T-890®). Os valores médios do eritrograma revelaram anemia normocítica e normocrômica, com resultados 
de hematimetria (5,06/µL), hemoglobina (11,9/µL) e volume globular (35%) diminuídos. Não foram observadas 
alterações nos valores médios do leucograma. O valor médio da plaquetometria  
encontrava-se discretamente diminuído (196.125/µL). Anisocitose e policromasia foram observadas em 4 cães (44,4%) 
e monócitos ativados em 3 cães (33,3%). A presença de inclusões em plaquetas sugestivas de mórulas pode indicar a 
infecção por E. canis, A. platys, ou ambos. A realização de testes moleculares (PCR/sequenciamento) é recomendada 
para confirmação do diagnóstico. Assim como foi verificado no presente estudo, na infecção por E. canis, anemia é o 
achado mais consistente e está relacionada à supressão medular. A. platys também causa anemia, que é caracterizada 
como normocítica e normocrômica. A trombocitopenia é uma alteração freqüente tanto em infecções por E. canis como 
por A. platys onde o mecanismo inicial está relacionado à proliferação do parasito e as trombocitopenias subseqüentes 
são marcadas por mecanismos de remoção imunomediados.  
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Código O-144  
PERFIL DO HEMATÓCRITO DE VACAS LEITEIRAS DURANTE SURTO DE ANAPLASMOSE BOVINA 
 
EFFECTS OF THE OXITETRACYCLINE IN THE INCREASE OF THE PACKED CELL VOLUME OF COWS MILK 
JUGS DURING OUTBREAK OF BOVINE ANAPLASMOSIS 

MARCELO  MENDES GÖTZE (CENTRO DE BIOTECNOLOGIA, UNIV. FED. DE PELOTAS); LEANDRO QUINTANA 
NIZOLI (CENTRO DE BIOTECNOLOGIA, UNIV. FED. DE PELOTAS); SERGIO SILVA DA SILVA (DEP. DE 
VETERINÁRIA PREVENTIVA, FAC. DE VETERINÁRIA, UFPEL) 

Com o presente estudo demonstraram-se os efeitos do uso de oxitetraciclina L.A., em dose única, na reconstituição do 
hematócrito e da produção leiteira de animais clinicamente afetados pela TPB. Foram utilizadas 152 vacas da raça 
holandesa, de primeira lactação, com faixa etária variando entre três e quatro anos. Os animais foram classificados de 
acordo com a presença de Anaplasma marginale na circulação e percentual de hematócrito como: infecção crônica 
(PCV≥24%) e clínica (PCV<23%) constituindo grupos de 117 e 35 respectivamente. Os animais com infecções clínicas 
foram tratados, os animais com infecção crônica não foram tratados e mantidos como grupo controle da infecção. Todos 
os animais que apresentavam PCV15≤23%, quando medicados com a droga, demonstraram recuperação para níveis 
próximos dos parâmetros fisiológicos. Por outro lado, os animais considerados com hematócritos normais para a 
categoria, com PCV≥24% no dia 0, não foram medicados e tiveram tendência à queda. Os resultados revelam a 
atividade da oxitetraciclina na recuperação de casos clínicos que cursam com anemia por anaplasmose bovina. Por 
outro lado, os animais expostos ao risco e não medicados, apresentaram tendência a contrair a infecção revelando 
quedas variáveis nos valores do PCV. Palavras-chave: Anaplasma marginale, Anaplasmose bovina, Bovinos. 
 
 
Código  O-146 
INFECÇÃO NATURAL POR HEMOPARASITOS EM BOVINOS LEITEIROS DE MOSSORÓ – RIO GRANDE DO 
NORTE, BRASIL. 
 
HEMOPARASITE’S NATURAL INFECTION IN DAIRY CATTLE FROM MOSSORÓ, RIO GRANDE DO NORTE 
STATE, BRAZIL. 

RAIMUNDO A. BARRETO JÚNIOR; HERBERT S. SOARES; LEONARDO L. DE MACEDO COSTA; VITOR  BRASIL 
MEDEIROS; DOWGLISH F. CHAVES; LUIZ  EDUARDO S. BARROS; BENITO SOTO BLANCO; LUÍS  AUGUSTO 
V. CORDEIRO (DEP. DE CIÊNCIA ANIMAL DA UNIV. FED. RURAL DO SEMI-ÁRIDO-UFERSA), MOSSORÓ-RN. 

Tristeza parasitária bovina (TPB) é uma síndrome clínica, responsável por grandes perdas econômicas no Brasil, 
causada principalmente pelos protozoários Babesia bigemina e Babesia bovis e, pela riquétsia Anaplasma marginale. O 
presente trabalho objetivou relatar a infecção natural por hemoparasitos da tristeza parasitaria em bovinos leiteiros de 
Mossoró - Rio Grande do Norte. As amostras de sangue foram obtidas por venopunção jugular em tubos com 
anticoagulante e utilizadas para determinação do volume globular por microhematócrito. A pesquisa de hematozoários 
foi realizada a partir de esfregaços de sangue periférico (extremidade da orelha), corados com Panótico rápido e, o 
diagnóstico para o agente etiológico realizado pela observação hemácias parasitadas. Das 20 vacas mantidas no 
mesmo piquete, uma morreu de forma aguda e, nove (45%) encontravam-se parasitadas por A. marginale, sendo três 
destas também parasitadas por Babesia bovis. Todos os animais positivos estavam em lactação, e seis apresentavam 
emagrecimento, hiporexia ou anorexia, anemia, apatia, taquicardia, taquipnéia e febre. Os hematócritos observados 
foram 10% (um), 18% (dois), 23 a 25% (oito), 26 a 29% (cinco) e 30 a 37% (três). Os animais positivos foram tratados 
com aplicação subcutânea de Dipropionato de Imidocarb (3mg/kg) e, como terapia de suporte fluidoterapia, glicose, 
cálcio e complexo vitamínico, sendo monitorados até o desaparecimento dos sinais clínicos. No décimo terceiro dia pós-
tratamento verificou-se aumento significativo nos hematócritos, somente dois animais tiveram valores inferiores (22%) 
aos mínimos de referência e os demais entre 24 e 37%. Podemos concluir que pode ocorrer alta morbidade e letalidade 
causada por estes hemoparasitos, caso medidas preventivas e tratamento adequado não sejam praticados. 
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Código O-147 
CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE EHRLICHIA CANIS EM FELÍDEOS SELVAGENS BRASILEIROS 
ASSINTOMÁTICOS MANTIDOS EM CATIVEIRO 
 

MOLECULAR CHARACTERIZATION OF EHRLICHIA CANIS  IN  ASYMPTOMATIC BRAZILIAN WILD CAPTIVE 
FELIDS 

MARCOS ROGÉRIO ANDRÉ (FCAV - UNESP JABOTICABAL); CRISTINA HARUMI ADANIA (ASSOC. MATA 
CILIAR DE JUNDIAÍ); SILMARA MARQUES ALLEGRETTI (UNICAMP-CAMPINAS); PAULO ANSELMO NUNES 
FELLIPPE (UNICAMP-CAMPINAS); KETTY FABIANA SILVA (FCAV-UNESP JABOTICABAL); ANDREA C. H. 
NAKAGHI (FCAV-UNESP JABOTICABAL); ANA BEATRIZ V. SACCHI (FCAV-UNESP JABOTICABAL); 
ROSANGELA Z. MACHADO (FCAV - UNESP JABOTICABAL) 

Few are the reports that have been carried out on ehrlichiosis diagnostic in Brazilian domestic and wild felids, which are 
based directly on the presence of morulae in leucocytes and indirectly by detection of antibodies to Ehrlichia canis. The 
present work aimed to characterize molecularly the presence of DNA of E. canis in 72 Brazilian wild felids maintained in 
captivity in some instituitions (Associação Mata Ciliar, Jundiaí) and zoos (Brasília, Ribeirão Preto, Pedreira, Campinas). 
Blood samples were collected from Puma concolor (cougar), Leopardus pardalis (ocelot), Puma yagouaroundi 
(jaguarundi), Leopardus wiedii (margay), Leopardus tigrinus (little spotted cat), Oncifelis colocolo (pampas cat) and 
Panthera onca (jaguar). After 16S rRNA nPCR and sequencing, consensus sequences were obtained through the 
analysis of the sense and antisense sequences using the CAP3 program. The CLUSTAL W and MEGA programs were 
used for alignment and phylogenetic analysis (with distance Neighbor-Joining method, Kimura-2-parameter model and 
bootstrap test with 1000 replications), respectively. Eleven samples were positive: 5 ocelots, 1 puma, 2 jaguars, 1 
jaguarundi and 2 little spotted cat.s. The E. canis isolates from Brazilian wild felids clustered together with E. canis 
obtained from dogs and cats from Thailand, Brazil, China and Taiwan and with E. canis obtained from a human in 
Venezuela. The other clusters were formed by Anaplasma sp., Neorickettsia sp. and Wolbachia sp. genogroups. The E. 
canis DNA obtained appeared to be closely related to E. canis samples from Brazil, Taiwan and Thailand with 98% 
identity percentage. This is the first molecular characterization of E. canis in Brazilian wild captive felids. 
Agradecimento FAPESP, IBAMA, ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR DE JUNDIAÍ 
 
 
Código O-148 
PROTEÇÃO CLÍNICA DE BEZERROS IMUNIZADOS COM ISOLADO BRASILEIRO DE ANAPLASMA MARGINALE 
DE BAIXA PATOGENICIDADE. 
 

CLINICAL PROTECTION OF CALVES IMMUNIZED WITH AN ANAPLASMA MARGINALE ISOLATE OF LOW 
PATHOGENICITY 

CAMILA V. BASTOS (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – UFMG); 
LYGIA M. F. PASSOS (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA, ESCOLA DE 
VETERINÁRIA - UFMG); ELIAS J. FACURY-FILHO (DEPARTAMENTO DE CLÍNICA E CIRURGIA VETERINÁRIAS, 
ESCOLA DE VETERINÁRIA – UFMG); LIVIO M. COSTA-JR (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, INSTITUTO 
DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – UFMG); MUCIO B. RIBEIRO (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, INSTITUTO 
DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – UFMG) 

A anaplasmose bovina, causada pela riquétsia intraeritrocitária Anaplasma marginale, é caracterizada por anemia,perda 
de peso e morte, e, portanto, responsável por grandes prejuízos, principalmente em países tropicais esubtropicais. As 
medidas de controle da anaplasmose pouco se modificaram nas últimas décadas e ainda não dispomosno Brasil de 
uma vacina eficaz em condições de campo. Esse trabalho teve por objetivo verificar a ocorrência deproteção clínica, 
utilizando um isolado brasileiro de A. marginale de baixa patogenicidade (UFMG1). Um grupo decinco bezerros 
holandeses, livres de ecto e hemoparasitos (grupo 1) recebeu inóculo originado do cultivo desteisolado em células de 
carrapato Ixodes scapularis (IDE8) e um segundo (grupo 2) recebeu inóculo de sangue de um 
bezerro esplenectomizado e infectado previamente com o mesmo isolado. Os dois grupos e um terceiro grupo (controle 
não infectado) foram desfiados após 75 dias com sangue infectado com um isolado de A. marginale de alta 
patogenicidade (UFMG2). Os animais dos grupos 1 e 2 apresentaram um período prepatente médio de 20,2 e 24,4 
dias,respectivamente, e atingiram pico médio de riquetsemia de 5,4 e 10,4%, respectivamente. A redução do volume 
globular (VG) chegou a 55,3% (grupo 1) e 63,4% (grupo 2), entretanto todos os animais se recuperaram  rapidamente 
sem necessidade de tratamento. Após o desafio com a amostra de alta patogenicidade (UFMG2) os animais dos grupos 
1 e 2 não apresentaram sinais clínicos, redução de VG ou aumento de riquetsemia. Já os animais do grupo controle 
apresentaram período prepatente médio de apenas 13,2 dias, sinais clínicos severos, redução média de VG acentuada 
(70,7%) e alto pico médio de riquetsemia (15,6%). A proteção conferida pelo isolado de A. marginale de baixa 
patogenicidade foi definitivamente comprovada pela ausência de alterações clínicas nos animais dos grupos 1 e 2  
em contraste com a morte de 60% dos animais do grupo controle após inoculação do isolado de alta patogenicidade. 
Este isolado de baixa patogenicidade (UFMG1) se mostra promissor para o desenvolvimento de uma vacina, que 
poderá ser produzida in vitro, conferindo proteção em condições de campo. 
Agradecimento Fapemig/CAPES/CNPq 
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Código O-149  
ISOLAMENTO IN VITRO DE EHRLICHIA CANIS DE CÃES PROCEDENTES DE DIFERENTES REGIÕES DO 
BRASIL 
 
IN VITRO ISOLATION OF EHRLICHIA CANIS OF DOGS FROM DIFFERENT REGIONS IN BRAZIL 

DANIEL MOURA DE AGUIAR (APTA); SILENE MANRIQUE ROCHA (SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE); 
CARLA CRISTINA GUIMARÃES MORAIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ); ANDRÉ MENEZES 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA); MARCELO  SOUZA ZANUTTO (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE LONDRINA); PATRÍCIA GUIMARÃES (LABORATÓRIO CLINICO VETERINÁRIO CENTRO VET); 
DANIELE COSTA BORGES  (LABORATÓRIO CLÍNICO VET VIDA); BRUNO TEIXEIRA (UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO); RICHARD CAMPOS PACHECO (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO); MARCELO BAHIA LABRUNA 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) 

A Erliquiose Canina (EC) no Brasil é causada pela Ehrlichia canis e vem apresentando casuística crescente em 
hospitais e clínicas veterinárias, encontrando-se disseminada por todo território nacional. A identificação de novos 
isolados de E canis, com subseqüente caracterização molecular poderá trazer importantes informações, principalmente 
quanto aos conhecimentos etiológicos e epidemiológicos. O presente estudo visou identificar novas cepas de E. canis 
oriundas de diferentes regiões do Brasil, através do isolamento in vitro em células DH82 e pela Reação em Cadeia pela 
Polimerase (PCR) do gene dsb de Ehrlichia. Foram analisadas 90 amostras de sangue total com EDTA de cães 
provenientes de Atibaia/SP (n=21), Belém/PA (n=9), Cuiabá/MT (n=21), Londrina/PR (n=2), Maceió/AL (n=1), Monte 
Negro/RO (n=28), Presidente Prudente/SP (n=3), Rolândia/PR (n=4) e Uberlândia/MG (n=1). Os sangues inicialmente 
foram testados pela PCR do gene dsb. As amostras positivas foram inoculadas em monocamadas de células DH82, 
utilizando-se o protocolo baseado no uso de Histopaque 1083. As monocamadas infectadas foram mantidas a  37oC e 
5% de CO2 utilizando para crescimento e manutenção celular o meio Dulbecco´s Modified Eagle´s acrescido de 5%  de 
soro de bezerro suplementado com ferro. Resultados positivos na PCR foram obtidos em uma amostra de Londrina, 
Maceió e Rolândia, 10 amostras de Atibaia, duas de Belém, 19 de Cuiabá e 16 de Monte Negro. Das amostras 
positivas, foram isoladas com sucesso em cultivo celular duas amostras de Atibaia, duas de Cuiabá, uma amostra de 
Belém, Londrina e Presidente Prudente e três amostras de Monte Negro. Do total de positivos, 24 amostras (uma de 
Maceió, Rolândia e Uberlândia, duas de Atibaia, seis de Cuiabá e 13 de Monte Negro) foram seqüenciadas e todas se 
apresentaram idênticas entre si e frente as seqüência de E. canis presentes no GenBank. Estes resultados reforçam a 
E. canis como a espécie responsável pela EC no Brasil. 
Agradecimento FAPESP 
 
 
Código O-150 
EPIDEMIOLOGIA DOS CASOS DE BABESIOSE CANINA NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL, PARANÁ, NO 
PERÍODO DE 2006 – 2008 
 
EPIDEMIOLOGIC STUDY OF CANINE BABESIOSIS CASES IN TIJUCAS DO SUL, PARANÁ IN A PERIOD OF 2006-
2008 

PAULA MAYUMI ONO (PUCPR); SILVANA MARIS CIRIO (PUCPR); JOSÉ LUIZ MOREIRA (PUCPR); TACILA 
TIBÉRIO CARVALHO (PUCPR); ANDRÉIA APPELT (PUCPR) 

A babesiose canina é uma doença causada por hematozoários do gênero Babesia que se multiplicam, 
preferencialmente, em eritrócitos jovens. No Brasil, o agente etiológico da babesiose canina é a Babesia canis, 
transmitida pela picada do carrapato Rhipicephalus sanguineus. A agressividade dos sinais clínicos varia com a espécie 
de Babesia ou com a subespécie isolada da Babesia canis envolvida, com a idade e com a resposta imune do 
hospedeiro. O presente estudo, foi realizado com o objetivo de determinar a freqüência de cães infectados por Babesia 
spp., a partir de casos suspeitos de babesiose, registrando sexo e a idade dos animais examinados no período de 
março de 2000 a março de 2008, no ambulatório do Pró-Ação da PUCPR no município de Tijucas do Sul, Paraná, que é 
um ambiente de mata nativa com proximidade de canídeos silvestres. Dos 1.273 casos atendidos, foram registrados 15 
casos (1,18%) com suspeita de babesiose canina entre os meses de setembro de 2006 e março de 2008. A freqüência 
de infecção foi mais elevada nos machos (66,66%) e, em relação a idade a freqüência de infecção foi maior nos cães 
com até dois anos de idade (80,0%), seguida das faixas entre três a seis anos de idade (20,0%).Observou-se que os 
sete casos atendidos em 2006 ocorreram na primavera. Os casos de 2007 foram diagnosticados no outono e na 
primavera. Em 2008, até o mês de março, foram confirmados, com auxílio de esfregaço sanguíneo, dois casos de 
babesiose canina também ocorridos no outono. Os dados mostram que a  
babesiose canina está presente na região, sendo necessários a confirmação com técnicas laboratoriais visando o 
esclarecimento de sua epidemiologia e otimização de estratégias de controle tendo em vista a possibilidade de infecção 
de canídeos silvestres.  
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“ENTOMOLOGIA / ARTROPODE (INSECTA – ACARI) / BOVINOS” 
 
Código O-151  
FREQÜÊNCIA DE DERMATOBIA HOMINIS EM BOVINOS NA IDADE DE ABATE NO VALE DO RIO PIRANGA, 
MINAS  GERAIS  
 

FREQUENCY OF DERMATOBIA HOMINIS LARVAE IN BOVINE FOR SLAUGHTERING IN THE RIVER PIRANGA 
VALLEY’S, MINAS GERAIS STATE 

ANDERSON  S. DIAS  (FACASTELO); ALEXANDER M. TANURE (FACASTELO ); HUGO G.V.C MANHÃES  
(FACASTELO ) 

A mosca Díptera Dermatobia hominis é parasito de animais domésticos na fase larvar (berne) e causa miíases 
nodulares. Os bovinos são os animais mais acometidos por essas moscas. Esse parasito é originário da América, e está 
presente em toda América Latina. No Brasil, só não traz impacto econômico na região Amazônica e parte do Nordeste. 
Os principais prejuízos econômicos que o berne causa em bovinos são diminuição na produção de leite e carne, 
crescimento retardado, predisposição a enfermidades diversas e danos parciais ou totais no couro. A larva, nos animais, 
causa miíase furuncular, que se caracteriza pela formação de nódulos subcutâneos no hospedeiro, com a presença de 
uma ou mais larvas no interior. O objetivo do trabalho foi avaliar a freqüência de parasitismo de larvas de D. hominis em 
bovinos de corte destinados à matança. Durante 16 meses, entre março de 2005 e outubro de 2006, foram examinadas 
peles de 2009 bovinos advindos do próprio município e de mais dezessete vizinhos, os animais foram sacrificados em 
matadouros localizados no município de Piranga, Minas Gerais, para verificar a presença de nódulos desse parasito. 
Dos bovinos avaliados, 37,63% dos animais apresentaram nódulos de berne, dentre os quais; 10,45% dos animais 
apresentaram mais que cinco nódulos de berne ao se apresentarem para o abate, 27,17% apresentaram entre um e 
cinco nódulos e 62,37% não apresentaram nódulos. Durante a avaliação, coincidentemente, pode-se observar que, na 
maioria das vezes, os animais com maior quantidade de larvas eram aqueles que possuíam baixo escore corporal e 
aqueles provenientes de descarte de produção leiteira da microrregião. Durante o trabalho, foi observado que animais 
advindos de regiões com menores médias mensais de temperatura possuíam menores quantidades de nódulos de 
bernes, além de que, durante o inverno e o início da primavera, a freqüência de animais com nódulos era menor.  
 
Código O-153  
AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA HOMEOPATIA E DO ENXOFRE EXTRAÍDO DO ALHO (ALLIUM SATIVUM) NO 
CONTROLE DO CARRAPATO RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS 
 

EFFICIENCY OF HOMEOPATHY AND SULFUR EXTRACTED FROM GARLIC (ALLIUM SATIVUM) ON CATTLE 
TICK RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS 

JOHN FURLONG (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, EMBRAPA GADO DE LEITE, JUIZ 
DE FORA, MINAS GERAIS); LIVIO MARTINS COSTA-JÚNIOR (2UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS, CHAPADINHA, MARANHÃO. LIVIOSLZ@YAHOO.COM) 

O carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus constitui-se um dos maiores problemas parasitários enfrentados pela 
pecuária bovina brasileira e o controle químico é o principal meio de combate a este parasito. Terapias alternativas 
baseadas na homeopatia ou fitoterapia são largamente utilizadas em fazendas orgânicas, entretanto ainda necessitam 
de pesquisas para o desenvolvimento de um produto altamente eficaz. Este trabalho teve como objetivo avaliar a 
eficiência da homeopatia e do enxofre extraído do alho (Allium sativum) sobre o carrapato R. (B.) microplus. Foram 
utilizadas 24 bezerras (7/8 Holandês/Zebu) mantidas em baias individuais livres de carrapatos e divididas em três  
grupos, “Grupo controle”, “Grupo Dois” tratado com produto homeopático “Fator C & MC®” (Flora e Fauna Arenales), e o 
“Grupo Três” tratado com “Enxofre – Allium sativum®” (Gimarô). Durante cinco meses, e após um mês de adaptação à 
dieta, foram realizadas duas infestações semanais com 8000 larvas de R. (B.) microplus. Em intervalos de 14 dias foram 
realizadas contagens de fêmeas ingurgitadas e após três meses do início do experimento foram colhidas amostras das 
fêmeas ingurgitadas para avaliação das variáveis biológicas. As fêmeas foram pesadas e incubadas em estufa BOD 
T°C 27 e UR&#8805; 85%, por 15 dias. Os ovos foram pesados e a eficiência reprodutiva, percentual de redução da 
ovoposição e o percentual de eficiência dos tratamentos foram calculados. Animais que consumiram Enxofre – Allium 
sativum tiveram menos fêmeas ingurgitadas do que os dois outros grupos, tendo uma eficiência geral do tratamento de 
64%, em contrapartida animais que receberam o produto homeopático tiveram quantidades estatisticamente semelhante 
ao grupo controle e tiveram uma eficiência do produto de aproximadamente 26%. Nas condições experimentais a 
utilização do Enxofre – Allium auxilia no controle do carrapato dos bovinos, o  
que não ocorre com o produto homeopático testado. 
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Código O-154  
CONTROLE DA MOSCA-DOS-CHIFRES (HAEMATOBIA IRRITANS) COM BRINCO DIAZINON DIRIGIDO AOS 
BOVINOS MAIS INFESTADOS DA RAÇA GUZERÁ. 
 

CONTROL OF THE HORN FLY (HAEMATOBIA IRRITANS) WITH DIAZINON EARRING DIRECTED TO THE 
INFESTED BOVINE MORE OF THE GUZERÁ BREED 

FABIANA ALVES ALMEIDA (UNESP); MARIA CONCEIÇÃO ZOCOLLER-SENO (UNESP); FERNANDO OLIVEIRA 
ALARI (UNESP); FÁBIO JOSÉ MARSANGO (UNESP); MARCOS CHIQUITELLI NETO (UNESP) 

O experimento teve como objetivo conhecer a eficácia do tratamento dirigido aos animais mais infestados, com a 
utilização de brinco inseticida. Foram utilizadas 45 vacas da raça Guzerá, divididas em 3 grupos de 15 animais, 
pertencentes à Fazenda da Unesp-Ilha Solteira, localizada no município de Selvíria (MS). No Grupo 1, 33,3% dos 
animais foram tratados (mais infestados), no Grupo 2, 100% e no Grupo 3 os animais permaneceram sem tratamento 
(controle). Os brincos foram colocados nos animais no início do período chuvoso (5/10/06) e retirados no dia 1º de 
fevereiro de 2007. Novamente foram colocados no início do período seco (05/05/07) e retirados no final de agosto 
(29/08/07). As vacas dos três grupos foram contidas no tronco a cada 14 dias para a realização da contagem visual 
 das moscas sobre a região cervico-dorso-lombar. A comparação entre as médias de infestação foi realizada através do 
teste de Tukey a 5% de significância. Durante o período chuvoso (1ª-11ª contagens) os Grupos 1 (33,3% tratado) e 2 
(100% tratado) não diferiram entre si (p> 0,05) com médias de 14 e 8 moscas, respectivamente, apenas o Grupo 3 (sem 
tratamento), com 47 moscas, diferiu. Durante o período seco (18ª-26ª contagens) se verificou que o Grupo 1, o Grupo 2 
e o Grupo 3 diferiram entre si (p<0,05), com médias de infestação de 18, 5 e 58 moscas, respectivamente. O número 
médio de moscas encontrado nos animais do grupo 33,3% tratado foi significativamente menor, tanto no período 
chuvoso como no seco, quando comparado aos animais do grupo controle, que não receberam o brinco inseticida. Do 
ponto de vista biológico, a carga parasitária encontrada nos animais 33,3% tratados, esteve muito próxima dos animais 
100% tratados, refletindo a eficácia do tratamento dirigido aos bovinos mais infestados, como alternativa viável para o 
controle da mosca-dos-chifres. 
 
Código O-155  
CONTROLE POPULACIONAL DA MOSCA-DOS-CHIFRES (HAEMATOBIA IRRITANS), COM BRINCO INSETICIDA 
ORGANOFOSFORADO, DIRECIONADO AS VACAS MAIS INFESTADAS DA RAÇA GUZERÁ.  
 

CONTROL POPULATION OF THE HORN FLY (HAEMATOBIA IRRITANS) WITH DIRECTED ORGANOPHOSPHATE 
INSECTICIDE EARRING THE INFESTED COWS OF THE GUZERÁ BREED.  

FERNANDO DE OLIVEIRA ALARI (GRADUANDO DO CURSO DE ZOOTECNIA - UNESP CAMPUS DE ILHA 
SOLTEIRA, SP); MARIA CONCEIÇÃO ZOCOLLER-SENO (DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA E ZOOTECNIA – FE – 
UNESP CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA, SP); MARCOS CHIQUITELLI NETO (DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA E 
ZOOTECNIA – FE – UNESP CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA, SP); FABIANA  A. ALMEIDA  (MESTRANDA EM 
BIOLOGIA GERAL E APLICADA – IB – UNESP CAMPUS DE BOTUCATU, SP); MARCO  MONTEIRO DE LIMA 
(GRADUANDO DO CURSO DE ZOOTECNIA - UNESP CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA, SP); CAMILA  GUARIZ 
HOMEM (GRADUANDO DO CURSO DE ZOOTECNIA - UNESP CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA, SP) 

O experimento teve por objetivo conhecer o nível de infestação da mosca-dos-chifres, quando o tratamento inseticida é 
direcionado aos animais mais infestados do rebanho. Foram utilizadas 45 vacas da raça Guzerá, multíparas, divididas 
em 3 grupos de 15 animais cada. Os animais pertenciam a Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão (FEPE) - Unesp - 
Campus de Ilha Solteira, localizada no município de Selvíria (MS). Os brincos de diazinon 40% foram colocados nos 
animais no início do período chuvoso (11/10/07) e retirados no dia 7 de fevereiro de 2008. No Grupo 1, 33,3% das vacas 
foram tratadas (mais infestadas), no Grupo 2, 100% e no Grupo 3, permaneceram sem tratamento (controle). As vacas 
dos três grupos foram contidas no tronco a cada 14 dias para a realização da contagem visual das moscas sobre a 
região cervico-dorso-lombar, totalizando nove contagens. A comparação entre as médias de infestação foi realizada 
através do teste de Tukey a 5% de significância. Durante o período chuvoso as médias de infestação para os animais 
do Grupo 1 (33,3%), Grupo 2 (100%) e Grupo 3 (sem tratamento) foram de 17, 5 e 50 moscas, respectivamente. A 
comparação do número médio de moscas entre os três grupos mostrou que diferiram entre si (p<0,05). A carga 
parasitária foi muito semelhante entre os animais 33,3% e 100% tratados, em relação aos que não receberam 
tratamento. Do ponto de vista biológico, o tratamento direcionado aos animais mais infestados, mostrou-se promissor, 
permitindo minimizar o uso de compostos químicos e a pressão de seleção contra a mosca-dos-chifres. 
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Código O-156 
EFICÁCIA DE AVERMECTINAS CONTRA INFESTAÇÕES NATURAIS DE RHIPICEPHALUS MICROPLUS E EFEITO 
NO DESENVOLVIMENTO PONDERAL DE BOVINOS DE CORTE. 
 

EFFICACY OF AVERMECTINS AGAINST NATURAL INFESTATIONS OF RHIPICEPHALUS MICROPLUS AND 
PURPOSE IN THE GROWTH OF BEEF CATTLE. 

VANDERSON RANGEL (CENTRO UNIVERSITÁRIO VILA VELHA - UVV); ROMÁRIO CERQUEIRA LEITE 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG); PAULO ROBERTO OLIVEIRA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG); JOSÉ OSWALDO  COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS 
GERAIS - UFMG); TAYSE DOMINGUES DE SOUZA (CENTRO UNIVERSITÁRIO VILA VELHA - UVV); GILTON 
LUIZ ALMADA (CENTRO UNIVERSITÁRIO VILA VELHA - UVV) 

Foi realizado teste com bezerros, naturalmente parasitados, classificados em três grupos de 16 animais cada, de acordo 
com o peso. Os tratamentos foram: T2-ivermectina LA 1% (Ivotan® Intervet), T3-doramectina 1% (Dectomax® Pfizer) e 
T1-controle. Foram realizados 4 tratamentos, com intervalo de 56 dias ou 84 dias. A cada 28 dias foram feitas 
avaliações de peso e contagem de Rhipicephalus microplus. O ensaio durou 308 dias. O ganho de peso médio foi: T1–
2,9 kg; T2–51,1 kg e T3–41,3 kg; houve diferença significativa entre T1 e os grupos T2 e T3, e também entre T2 e T3. 
Os valores médios de contagem das fêmeas ingurgitadas de carrapatos foram T1–31,9; T2–22,7 e T3–19,7; não 
apresentando diferença estatística entre as médias dos grupos. Na avaliação do 28° dia após a segunda aplicação dos 
fármacos, no início do mês de setembro, a contagem média de fêmeas ingurgitadas do grupo controle foi 74,7. Os 
grupos T2 e T3 apresentaram contagem média de 15,6 e 6,8 fêmeas ingurgitadas; respectivamente. Em todas as 
avaliações posteriores, entre os meses de setembro e fevereiro, não houve diferença estatística entre os grupos. Foi 
evidenciado que os produtos utilizados foram capazes de controlar as infestações de R. microplus, por 28 dias após 
aplicação, até o início do mês de setembro, a partir deste momento esses tratamentos foram ineficazes. O ganho de 
peso médio maior do grupo T2 provavelmente ocorreu devido à diferença de eficácia do produto contra outros parasitos 
presentes.   Agradecimento Intervet 
 
 
Código O-157  
CONTROLE ALTERNATIVO DE HAEMATOBIA IRRITANS (DIPTERO: MUSCIDAE) POR BANHO DE ASPERSÃO 
COM ÓLEO DE NIM (AZADIRACHTA INDICA) EM BOVINOS LEITEIROS CRIADOS EM SISTEMA ORGÂNICO 
 

ALTERNATIVE CONTROL OF HAEMATOBIA IRRITANS (DIPTERO: MUSCIDAE) FOR BATH OF ASPERSION WITH 
NIM OIL (AZADIRACHTA INDICA) IN DAIRY CATTLE BRED IN ORGANIC SYSTEM 

LUDIMILA SANTOS AMARAL (UFRRJ); CLAUDIA  BEZERRA DA SILVA (UFRRJ); MARCUS SANDES PIRES 
(UFRRJ); GÜÍNEVER EUSTÁQUIO DO IMPÉRIO (UFRRJ); MARISTELA PECKLE PEIXOTO (UFRRJ); JOÃO 
PAULO GUIMARÃES SOARES (EMBRAPA AGROBIOLOGIA-RJ); ARGEMIRO SANAVRIA (UFRRJ) 

Haematobia irritans, conhecida como mosca-dos-chifres é um díptero hematófago que parasita o hospedeiro dia e noite, 
abandonando-o apenas para fazer a oviposição em fezes frescas. Os prejuízos desta mosca estão relacionados à 
transmissão de patógenos e ao estresse que causa ao animal parasitado, diminuindo o tempo de pastejo, promovendo 
perdas na produção. Avaliar a utilização do óleo de Nim (Azadirachta indica) como medida de controle de H. irritans em 
bovinos leiteiros criados em sistema orgânico de produção. Foram utilizadas 35 novilhas de aptidão leiteira com 
infestação natural de H. irritans, sendo empregado no controle desta mosca, a aplicação tópica de Óleo de Nim a 1% 
(Azadirachta indica) por banho de aspersão, efetuado nos meses de maio e julho. O número de moscas sobre os 
animais foi registrado visualmente antes do tratamento e a intervalos semanais, permitindo calcular as médias mensais. 
O estudo foi conduzido em sete meses compreendidos de abril de 2007 a fevereiro de 2008, sendo aferidos também 
dados climáticos da região estudada. H. irritans apresentou picos populacionais em abril e junho, respectivamente 91,53 
e 93,34 de infestação média de moscas por animal, meses em que a precipitação pluviométrica foi inferior a 100 mm. 
Após tratamento em julho constataram-se infestações médias inferiores a 46,06 moscas por animal, evidenciando a 
redução do parasitismo após o tratamento dos animais. Em janeiro e fevereiro observaram-se as menores médias de 
infestação por animal de 12,13 e 13,04, respectivamente. A flutuação populacional de H. irritans se manteve presente 
em diferentes níveis no período estudado, com oscilações das ocorrências de acordo com as condições climáticas da 
região e uso da medicação nos animais. 
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Código O-158  
INFESTAÇÃO POR HAEMATOPINUS QUADRIPERTUSUS EM BOVINOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO 
CAPIM, ESTADO DO PARÁ 
 

INFESTATION BY HAEMATOPINUS QUADRIPERTUSUS  IN BOVINES FROM SÃO DOMINGOS DO CAPIM, STATE 
OF PARÁ. 

KARINNY F. CAMPOS; CAIRO H. S.  OLIVEIRA; ARYANE M.M. SILVA; LILIAN C.S.S. SINFRÔNIO; CARLOS A. 
OLIVEIRA; PATRÍCIA L. SILVA; CHRISTINE Q. ALBUQUERQUE; JOSÉ D.  BARBOSA; GUSTAVO GÓES 
CAVALCANTE; ALESSANDRA SCOFIELD. FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ 

As infestações por piolhos em bovinos têm sido descritas em alguns estados brasileiros e em altas infestações os 
animais apresentam inquietação, intenso prurido, diminuição do apetite, perda de pêlos e escoriações na pele por se 
esfregarem em cercas e currais. Todo o desenvolvimento desses ectoparasitas ocorre sobre o animal e a maioria deles 
é incapaz de permanecer fora do hospedeiro vertebrado por mais de um dia. O trabalho teve como objetivo identificar a 
espécie de piolho encontrada em bovinos de uma propriedade rural do município de São Domingos do Capim, estado 
do Pará. A propriedade localiza-se na rodovia PA-127, município de São Domingos do Capim, estado  
do Pará, onde foi identificada alta infestação por piolhos em vacas mestiças Bos taurus indicus e Bos taurus taurus 
utilizadas em Programa de Transferência de Embriões. Sessenta e cinco animais foram inspecionados para verificar a 
presença de lêndeas, ninfas e piolhos adultos. Os exemplares aderidos ao redor dos olhos e nos pêlos da cauda foram 
coletados manualmente, armazenados em frascos contendo álcool 70% e transportados ao Laboratório de Parasitologia 
Animal da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pará para a identificação com auxílio de um 
microscópio estereoscópico. Os piolhos adultos foram identificados como Haematopinus quadripertusus. Todos os 
animais examinados apresentaram pelo menos um estágio evolutivo do ectoparasita. Em 80% (52/65) dos bovinos, os 
exemplares de piolhos coletados localizavam-se somente na cauda e em 20% (13/65) na região periocular e cauda. 
Lêndeas foram coletadas em 98,46% (64/65) dos animais, ninfas em 38,46% (25/65) e  piolhos adultos em 23,08% 
(15/65) dos bovinos examinados. 
Agradecimento UFPA, CNPQ, CRMV-PA/AP pelo apoio financeiro 
 
 
Código O-159  
INFESTAÇÃO DE MOSCA-DOS-CHIFRES EM NOVILHAS DAS RAÇAS GUZERÁ, NELORE E MESTIÇO ANGUS NA 
REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

INFESTATION OF THE  HORN-FLY BESIDES CALVES  RACES GUZERA, NELORE AND ABERDEEN ANGUS 

FERNANDO  P. OLIVEIRA (ALUNO DE PÓS GRADUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CLÍNICA, CIRURGIA E 
REPRODUÇÃO ANIMAL (DCCRA) DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FOA), UNESP, ARAÇATUBA – SP); 
RICARDO  V.G. DE SOUTELLO (PROF. DR. DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, FCAA, 
ANDRADINA – SP); JOSÉ  F. FONZAR (ALUNO DE PÓS GRADUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CLÍNICA, 
CIRURGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL (DCCRA) DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FOA), UNESP, 
ARAÇATUBA – SP); ALEX  C. VACARI (ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DA FACULDADE DE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, FCAA, ANDRADINA – SP); THIAGO   N. BARRETO (ALUNOS DO 
CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, FCAA, 
ANDRADINA – SP); SIDNEY  M. JUNIOR (ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DA FACULDADE 
DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, FCAA, ANDRADINA – SP); JOSÉ  H. NEVES (ALUNOS DO CURSO 
DE MEDICINA VETERINÁRIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, FCAA, ANDRADINA – 
SP); ADILSON   MARINI (ALUNO DE PÓS GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO DE RUMINANTES DA FACULDADE DE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA, FCAA, ANDRADINA - SP) 

A mosca-dos-chifres, Haematobia irritans é considerada uma das maiores pragas na produção de bovinos de corte. No 
Brasil, este inseto foi identificado pela primeira vez, em 1983, entretanto, há relatos da sua presença, em Roraima, 
desde 1976, tendo aparecido na maioria dos estados brasileiros em 1991. Neste experimento comparamos o grau de 
infestação entre três diferentes raças durante o período de junho de 2007 a maio de 2008. O experimento foi realizado 
na fazenda de ensino e pesquisa APTA Regional do Extremo Oeste, no município de Andradina–SP. Foram utilizadas 
60 novilhas com idade entre oito e nove meses pesando em média 167,6 kg, mantidas a pasto em uma área de 50 
hectares, formado por Brachiaria decumbens. Os animais foram distribuídos em três grupos: Nelore (G1), Guzerá (G2) e 
mestiço Angus (G3) sendo devidamente vacinadas contra Febre Aftosa e não receberam nenhum tipo de tratamento 
antiparasitário. Os animais foram submetidos à contagem da mosca-dos-chifres a cada 28 dias, utilizando o método  
visual na região cérvico-dorso-lombar. Os resultados permitem verificar que a média geral do número de moscas por 
animal no ano foi de 12,8 para Nelore (G1), 24,9 Guzerá (G2) e 65,8 mestiço Angus (G3). A infestação em relação as 
diferentes épocas do ano, no período das águas (outubro a março) foi de 28,2 para o G1, 13,8 para o G2 e 77,5 para o 
G3 e no período da seca (abril a setembro) foi de 24,9 para o G1, 12,8 para o G2 e 65,1 para o G3. Mediante aos 
resultados verificamos que os animais de origem européia sofrem maior infestação de mosca-dos-chifres e também que 
no período das águas os números de insetos aumentam em ambas as raças, possivelmente pela maior  
temperatura e umidade que favorece seu desenvolvimento. 
Agradecimento Fundação Educacional de Andradina, SP (FEA) 
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Código O-160 
INFECÇÃO POR PARASITAS DO GÊNERO RAILLIETIA EM BOVINOS (BOS TAURUS INDICUS): FATORES DE 
RISCO RELACIONADOS À RAÇA E CONFORMAÇÃO DAS ORELHAS 

MURILO BOA-MORTE (UENF); FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA (UENF) 

Otite em bovinos é uma afecção pouco conhecida, dentre as causas parasitárias, têm merecido considerações, aquelas 
causadas por ácaros do gênero Raillietia. Com o objetivo de verificar a ocorrência de parasitas do gênero Raillietia em 
bovinos na microrregião de Campos dos Goytacazes-RJ, bem como a densidade destes parasitas em raças zebuínas, 
além de determinar os fatores predisponentes na infecção em relação à morfologia das orelhas nas raças Nelore, 
Guzerá, Gir e Indubrasil, um total de 40 animais, dez de cada raça, foram submetidos à lavagem do conduto auditivo 
externo com um jato forte de uma solução com antibiótico, capaz de desprender todo o cerume e outras secreções, 
juntamente com os ácaros existentes. O material foi recolhido em um funil adaptado a um tamis, para separação dos 
ácaros, o que facilitou a contagem e identificação dos parasitas, com auxílio de um microscópio estereoscópio. As 
médias do número de espécimes foram comparadas em relação às raças através do teste de Tukey e calculado o fator 
de risco. O percentual de positividade para os zebuínos avaliados foi 60% e as raças Nelore e Guzerá foram as que 
apresentaram maior número de animais infectados (80%), seguido das raças Gir (50%), e Indubrasil 30%. Ninfa foi a 
forma evolutiva mais diagnosticada, não ocorrendo diferenças no parasitismo de  ambas as orelhas, bem como as fases 
do desenvolvimento parasitário e entre machos e fêmeas diagnosticados. Foi verificado risco relativo quanto à 
morfologia das orelhas, os resultados indicaram que os animais com orelhas médias e espalmadas tem maior risco de 
infecção pelos ácaros. A maior resistência das raças Gir e Indubrasil à infecção por parasitas deste gênero parece ser 
devida à morfologia das orelhas, que indicou a conformação longa e pendular como um fator limitante na infecção. 

 
“PROTOZOOLOGIA / SARCOMASTIGOPHORA / BOVINOS / EQUINOS” 
 
Código O-161 
OCORRÊNCIA DE TRYPANOSOMA VIVAX EM REBANHO BOVINO LEITEIRO EM MINAS GERAIS 

DIANA CUGLOVICI ABRÃO (INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS 
GERAIS); ANTÔNIO ULTIMO DE CARVALHO (ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERAIS); ELIAS  JORGE FACURY-FILHO (ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERAIS); MÚCIO  FLÁVIO BARBOSA RIBEIRO (INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) 

Em agosto de 2007, uma vaca proveniente do município de Igarapé – MG apresentando perda da visão, foi 
encaminhada à Escola de Veterinária da UFMG. Ao exame clínico o animal apresentava-se anêmico e, em esfregaços 
sangüíneos, foram observados protozoários flagelados tripomastigotas, identificados por estudos morfométricos como 
Trypanosoma vivax. Com o objetivo de verificar a difusão deste tripanosomatídeo na propriedade, foi realizado 
levantamento parasitológico utilizando-se a técnica de centrifugação do microhematócrito (técnica de Woo) e estudo de 
soroprevalência pela imunofluorescência indireta (IFI) das vacas em lactação. Amostras de sangue de 65 animais foram 
colhidas em tubos vacutainer contendo EDTA para realização da técnica de Woo, determinação do volume globular 
(VG) e obtenção de plasma. Um caprino esplenectomizado foi inoculado com a amostra de T. vivax isolada e, no pico 
da parasitemia (107 tripanosomas/ ml sangue), 150 ml de sangue foram colhidos e purificados em gradientes de Percoll 
para a produção de antígenos para IFI. Os plasmas dos animais da propriedade foram titulados a partir da diluição 1:40 
pela técnica de IFI. Quarenta vacas (61,0%) apresentaram anticorpos anti-T. vivax. Destas, 55,0% com título de 1:40; 
12,5% com 1:80; 10,0% com 1:240; 20,0% com 1:720 e 2,5% com 1:2160. Pela técnica de Woo, 15  
animais (23%) apresentaram infecção patente e média de VG 24,9 ± 3,4%, enquanto que a média dos animais 
negativos foi de 27,4 ± 4,07%. Este é o primeiro relato da ocorrência de T. vivax no estado de Minas Gerais, sendo esta 
uma situação de surto, pois 61% dos animais são positivos ao exame de IFI, a maioria com títulos de anticorpos anti-T. 
vivax abaixo de 1:80, e grande parte com parasitemia patente. Até o momento, sete animais da propriedade morreram 
em decorrência desta tripanosomíase. 
Agradecimento Apoio: FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Minas Gerais 
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Código O-162  
ESTUDO CLÍNICO, HEMATOLÓGICO, BIOQUÍMICO SÉRICO, PARASITOLÓGICO, IMUNOLÓGICO E 
PATOLÓGICO DE BOVINOS INFECTADOS COM TRYPANOSOMA EVANSI 
 
CLINICAL EVALUATION, HEMATOLOGICAL, BIOCHEMICAL  CONCETRATIONS, PARASITOLOGICAL AND 
IMMUNOLOGICAL  IN CATLLE EXPERIMENTALLY INFECTED WITH TRYPANOSOMA EVANSI 

MÁRCIA CRISTINA ALVES TEIXEIRA (FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS - FCAV - 
UNESP - JABOTICABAL); LUIZ CARLOS MARQUES (FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS - 
FCAV - UNESP - JABOTICABAL); ROSANGELA  ZACARIAS MACHADO (FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
E VETERINÁRIAS - FCAV - UNESP - JABOTICABAL) 

Trypanosoma evansi é patogênico para a maioria dos animais domésticos, acometendo bovinos, bubalinos, caprinos, 
ovinos, suínos, cães, quatis, capivaras, camelos e outras espécies animais em áreas tropicais e subtropicais do globo 
terrestre, sendo no Brasil, a doença endêmica no pantanal mato-grossense. O presente estudo tem como fito principal 
estudar a evolução clínica, as alterações hematológicas, bioquímica sérica, imunológicas, anatomopatológicas de 
bovinos infectados com T. evansi. Para tal, foram utilizados oito bovinos, clinicamente sadios e sorologicamente 
negativos para T. evansi. Três foram mantidos como testemunhos e cinco inoculados com T. evansi. Exames físicos, 
 parasitológicos, hematimétricos e bioquímicos séricos (proteínograma, índice ictérico e glicose) e do líquido 
cefalorraquidiano foram realizados. Nos exames físicos realizados nos bovinos até 240 DAI não foi notada nenhuma 
anormalidade clínica com relação à temperatura retal, batimentos cardíacos, freqüência respiratória, movimentos 
ruminais, aspectos de membranas mucosas (nasais, conjuntivais, oral, vaginal e/ou prepucial) e dos linfonodos externos 
(mandibulares, maxilares, parotídeos, cervicais superficiais, sublíacos, mamários e escrotais), A presença de 
tripomastigotas foi demonstrada através da prova biológica nos bovinos 01, 06 e 08 no 15 DAI, bovinos 06 e 07  no 30 
DAI, bovinos 01 e 06 no 45 DAI, bovino 06 no 60 DAI,  bovino 01 no 75 DAI. Não se verificou parasitemia nos bovinos  
03 (inoculado com T. evansi) e 02, 04 e 05 (testemunhos) até o 240 DAI. Foi realizado o exame físico do líquido 
cefalorraquidiano, cujos aspectos tem sido perfeitamente límpido e coloração transparente. A pesquisa do T. evansi no 
líquido cefalorraquidiano foi realizada em esfregaços corados pelo May-Gruenwald e Giemsa, gota espessa e ainda 
através da prova biológica, entretanto o parasita, não foi demonstrado. Assim, certificou-se que a cepa empregada é de 
baixa patogenicidade para os bovinos podendo esta espécie comportar-se como reservatório. 
Agradecimento Professores, orgãos financiadores (CNPQ e FAPESP)  
 
 
Código O-163  
USO DE ACETURATO DE DIMINAZENO NO CONTROLE DA INFECÇÃO POR TRYPANOSOMA EVANSI EM 
EQÜINOS  
DIMINAZENE ACETURATE IN THE CONTROL OF TRYPANOSOMA EVANSI INFECTION IN EQUINES  

MATEUS ANDERSON OTTO, ALEKSANDRO SCHAFER SILVA), LUCAS TREVISAN GRESSLER, PATRIQUE  
LIMA PEREIRA E SILVIA GONZALEZ  MONTEIRO - (UFSM); RÉGIS ADRIEL ZANETTE (UFRGS) 

O aceturato de diminazeno é o produto mais comumente usado no controle das tripanosomoses dos animais 
domésticos por apresentar alto índice terapêutico. Embora muitos animais tratados conforme recomendação comercial 
desta droga, dose única de 3,5mg kg-1, apresentam recidiva da parasitemia pelo protozoário. Em conseqüência disso, 
este trabalho teve o objetivo relatar a eficácia de um protocolo terapêutico a base de aceturato de diminazeno no 
controle da infecção natural por Trypanosoma evansi em eqüinos do município de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Na 
propriedade, ao realizar o exame clínico dos animais, observou-se que quatro deles apresentavam marcha oscilante 
com incoordenação dos membros posteriores. A confirmação do surto de tripanosomose foi feita através de esfregaço 
sangüíneo periférico, onde se detectou a presença da forma flagelada do T. evansi em três dos eqüinos e isolamento da 
cepa em ratos Wistar inoculados com sangue de um dos animais. Todos os eqüinos da fazenda foram medicados com 
aceturato de diminazeno na dose de 7mg kg-1 no dia em que se diagnosticou a enfermidade (dia zero) e posteriormente 
nos dias 7 e 14. Os animais apresentaram melhora crescente e 30 dias após a terapia não apresentavam sintomatologia 
da doença. No entanto, 90 dias após a primeira dose, a terapia teve que ser repetida em uma das éguas, pois esta teve 
recidiva dos sinais clínicos, apresentando manqueira, febre, anorexia e perda de peso. Um ano após a terapia os 
animais foram reavaliados a partir de exame físico e esfregaços sanguíneos, sendo constatado que os mesmos 
apresentavam ótimo estado nutricional e estavam livres do protozoário na circulação. Visto isso, considerou-se que o 
aceturato de diminazeno, no protocolo utilizado, apresentou eficácia curativa da tripanosomose. sgmonteiro@uol.com.br 
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Código O-164  
INFECÇÃO NATURAL POR TRYPANOSOMA EVANSI EM EQÜINOS NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA –RS 
 

NATURAL INFECTION BY TRYPANOSOMA EVANSI IN EQUINES IN THE MUNICIPALITY OF CRUZ ALTA - RS 

LUCIANA  FACCIO (UFSM); RÉGIS ADRIEL ZANETTE (UFRGS); ALEKSANDRO SCHAFER SILVA (UFSM); 
MARCIO MACHADO COSTA (UFSM); SILVIA GONZALEZ MONTEIRO (UFSM); JANIO MORAIS SANTURIO 
(UFSM); SONIA TEREZINHA DOS ANJOS LOPES (UFSM) 

O Trypanosoma evansi é um protozoário flagelado da classe Mastigophora, da seção Salivaria que comumente é 
observado parasitando o sangue de eqüinos, bovinos, suínos, cães e pequenos roedores silvestres sendo endêmico em 
regiões como o pantanal mato-grossense O objetivo desse trabalho foi relatar o surto de Trypanosoma evansi em 
eqüinos no município de Cruz Alta, estado do Rio Grande do Sul, enfocando aspectos epidemiológicos e sinais clínicos 
da infecção. A parasitose foi relatada em uma propriedade rural no município de Cruz Alta. O exame clínico dos animais 
demonstrou que quatro desses apresentavam marcha oscilante com incoordenação dos membros posteriores, mas 
estavam em bom estado nutricional, sem hipertermia e desidratação com alimentação normal. Amostras de sangue 
foram coletadas de éguas para a realização de hemograma, cujo resultado foi aumento das proteínas plasmáticas, 
leucocitose, eosinofilia e linfocitose em animais com sinais clínicos. No esfregaço sangüíneo periférico observou-se a 
forma flagelada do T. evansi em três dos eqüinos. A importância deste trabalho justifica-se por ser enfermidade de 
aparição recente no estado, sendo necessária chamar a atenção dos profissionais da área para esse fato. 
 
Código O-165  
OCORRÊNCIA GIARDIA SP. EM BEZERRAS DE PROPRIEDADES LEITEIRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, 
RIO GRANDE DO SUL 
 

OCCURRENCE OF GIARDIA SP. IN DAIRY CALVES OF PROPERTIES IN THE MUNICIPALITY OF SANTA MARIA, 
STATE OF RIO GRANDE DO SUL 

JOÃO FABIO  SOARES; GIOVANE ALBERTONI; JOÃO PAULO  CUNHA; LUCIANO  SCHMITT; RAFAEL LEVI; 
FERNANDA  SILVERA FLORES  VOGEL; LUÍS ANTÔNIO  SANGIONI; SILVIA GONZALEZ  MONTEIRO - (UFSM) 

O gênero Giardia é um parasita intestinal de distribuição mundial que acomete animais e o homem. Está 
frequentemente relacionada à diarréia em bezerros de maneira isolada ou associada com outros patógenos. Dentre as 
principais fontes de infecção estão à água e as instalações mau higienizadas. Em bovinos leiteiros os problemas estão 
relacionados com a diminuição da produção de leite, além de perda de peso. Este estudo teve como objetivo avaliar a 
presença de cistos deste protozoário nas fezes de animais jovens, utilizando a técnica de centífugo flutuação com 
sulfato de zinco,  para determinar a prevalência deste parasito em Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Foram 
utilizadas 54 bezerras de 1 a 240 dias de idade, divididas em cinco faixas etárias (1-30, 31-60, 61-90, 91-180 e 181-240 
dias), oriundas de dez propriedades leiteiras do município de Santa Maria. Na pesquisa foi encontrado uma positividade 
de 11,11% (seis animais) para cistos de Giardia sp. Com relação à idade dos bovinos foi verificado o flagelado em 
apenas duas faixas etárias, sendo que do total de infectados 66,66 e 33,34% incluíam-se nas idades 91 a 180 dias e 1 e 
30 dias, respectivamente. As duas bezerras parasitadas por Giardia sp. com menos de 30 dias  apresentaram diarréia. 
De acordo com a literatura, entre os fatores responsáveis pela giardiase em bezerros estão a elevada eliminação de 
cistos pela vaca no período de periparto, a manutenção dos animais em estábulos, e a queda na imunidade adquirida 
pelo colostro, a qual ocorre aproximadamente aos três meses de idade. Estas causas podem explicar porque somente 
duas faixas etárias foram acometidas. A pesar da baixa prevalência da Giardia sp. neste estudo e em trabalhos 
anteriores, este parasita possui importância por ser um agente causador de lesões na mucosa intestinal dificultando a 
absorção de nutrientes. 
 
Código O-166  
PRIMEIRO REGISTRO DE TRYPANOSOMA EVANSI EM BOVINOS EM SANTA CATARINA 
 

FIRST REPORT OF TRYPANOSOMA EVANSI IN BOVINES IN SANTA CATARINA STATE 

ALEKSANDRO SCHAFER DA SILVA; CAMILA BELMONTE OLIVEIRA; RÉGIS A. ZANETTE; CLÁUDIA  DAL 
MOLIN SOARES; JANIO  M. SANTURIO E SILVIA  G. MONTEIRO - (UNIV. FED. DE STA. MARIA) 

Trypanosoma evansi é um protozoário de distribuição geográfica mundial, detectado na corrente sanguínea de várias 
espécies de mamíferos. É um flagelado da seção salivaria, causador da doença conhecida como mal de cadeiras em 
eqüinos no Pantanal Mato-grossense O presente estudo visou relatar um caso de tripanossomose por T. evansi em 
bovinos de uma propriedade leiteira no município de Videira, Santa Catarina. Nos meses de maio a junho de 2007, dez 
bovinos adoeceram apresentando sinais clínicos de anorexia, apatia, emagrecimento progressivo, fraqueza, hipertermia 
(41ºC), mucosas pálidas e hemorragias cutâneas após a morte. Os animais foram tratados para anaplasmose e 
babesiose, no entanto, quatro não responderam ao tratamento e morreram. Em uma novilha que morreu foi realizado 
esfregaço sanguíneo periférico. Baseado nos sinais clínicos e nos achados de esfregaço sanguíneo diagnosticou-se o 
caso como sendo uma infecção mista por T. evansi e Anaplasma marginale, sendo este o primeiro caso deste 
protozoário em bovino na região sul do país. O desconhecimento da tripanossomose na região sul dificulta o diagnóstico 
da enfermidade, pois esta apresenta evolução semelhante a outras hemoparasitoses.     
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“PROTOZOOLOGIA / ANIMAIS SELVAGENS” 
 
Código O-167 
EVIDENCIA SOROLÓGICA DE LEISHMANIA SPP. EM CARNÍVOROS SILVESTRE MANTIDOS EM CATIVEIRO ( 
CESP-CENTRO DE ANIMAIS SILVESTRES, ILHA SOLTEIRA, SÃO PAULO – BRASIL) 
 

SEROLOGICAL EVIDENCE OF LEISHMANIA SPP. IN WILD CARNIVORES MAINTAINED IN CAPTIVITY (CESP 
WILD ANIMAL CENTER, ILHA SOLTEIRA, SÃO PAULO – BRAZIL) 

VALÉRIA  MARÇAL FELIX DE LIMA (UNIV. EST. PAULISTA (UEP), FOA- MED. VET., DEP. DE CLÍNICA, 
CIRURGIA E REPROD. ANIMAL, ARAÇATUBA, S.P); KARINA REINALDO FATTORI (UEP), FCAV- PÓS-GRAD. 
EM MICROBIOL. AGROPEC., JABOTICABAL, S.P); LÚCIO DE OLIVEIRA E SOUZA (CESP–COMPANHIA 
ENERGÉTICA DE SÃO PAULO–CENTRO DE CONSERVAÇÃO DE FAUNA SILVESTRE. ILHA SOLTEIRA- S.P); 
RODRIGO RIBEIRO DE MENDONÇA (CESP–CENTRO DE CONSERV. DE FAUNA SILV. ILHA SOLTEIRA-S.P) 

A Leishmaniose Visceral é uma antropozoonose causada por um protozoário do complexo Leishmania (L.) chagasi. A 
transmissão da doença é feita pela picada do mosquito Lutzomyia longipalpis. O cão, principal reservatório doméstico 
do protozoário, facilmente tem contato com o vetor e dissemina a doença para outros animais e para o homem. Estudos 
anteriores já demonstraram outros mamíferos selvagens especialmente roedores, primatas e marsupiais como 
potenciais reservatórios de Leishmania spp.  Foram investigados quatorze animais silvestres (2 Speothos venaticus, 2 
Cerdocyon thous, 6 Procyon cancrivorus, 2 Chrysocyon brachyurus e 2 Pseudalopex vetulus) mostrando sinais clínicos 
compatíveis com Leishmaniose visceral, mantidos em cativeiro no CESP-Centro de Animais Silvestres de Ilha Solteira, 
cidade que apresenta notificação de Leishmaniose visceral humana e canina. Após a sedação, amostras do soro foram 
obtidas e testadas contra o antígeno total de Lesihmania (L.) chagasi (AgT-ELISA) em ensaio de ELISA indireto. 
Anticorpos anti-Leishmania spp. foram detectados em 57.14% dos soros analisados sendo estes: 2 Speothos venaticus, 
1 Cerdocyon thous e 5 Procyon cancrivorus. Esta constatação confirma a hipótese de que os animais silvestres 
mantidos em cativeiro podem ser potenciais reservatórios de Leishmania spp. O conhecimento da existência e da 
biologia dos reservatórios naturas da leishmaniose é crucial para um eficiente controle da doença.O presente estudo faz 
o primeiro relato de anticorpos anti-Leishmania spp. em S. venaticus e P. cancrivorus.  Agradecimento FAPESP 
 
Código O-168  
IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE ISOLADOS DE CRYPTOSPORIDIUM SPP. PROVENIENTES DE SAGÜIS 
(CALLITHRIX SPP.) PELA ANÁLISE DE SEQÜÊNCIAS PARCIAIS DO GENE 18S RRNA 
 

MOLECULAR IDENTIFICATION OF CRYPTOSPORIDIUM SPP. ISOLATES FROM MARMOSETS (CALLITHRIX 
SPP.) BY ANALYSIS OF PARTIAL 18S RRNA GENE SEQUENCES 

MIKAELA RENATA FUNADA; LILIAN ROSE MARQUES SÁ; ANAIÁ DA PAIXÃO SEVÁ; MARTA BRITO 
GUIMARÃES; LEONARDO JOSÉ RICHTZENHAIN; SOLANGE MARIA GENNARI; HILDA FÁTIMA DE JESUS 
PENA; SILVIO LUÍS PEREIRA SOUZA; RODRIGO MARTINS SOARES–FAC. DE MED. VET. E ZOOTECNIA–USP 

O presente estudo caracterizou genotipicamente isolados de Cryptosporidium spp. provenientes de fezes de sagüis 
(Callithrix jacchus, Callithrix penicillata e híbridos). Os animais foram recuperados do comércio ilegal e permaneciam em 
cativeiro por pelo menos seis meses antes da coleta do material. Foram analisadas 141 amostras fecais, das quais 13 
(9,2%) apresentaram-se positivas para Cryptosporidium spp. pelo método de centrífugo-flutuação em solução de 
sacarose. Em todas as amostras positivas foi detectado um número pequeno de oocistos, assim como os animais 
positivos não apresentavam sintomatologia clínica aparente. Para identificação genotípica, as amostras fecais positivas 
foram submetidas à extração de DNA, amplificação pela nested PCR e quenciamento de um fragmento de 
aproximadamente 800bp do gene codificador da subunidade 18S do rRNA. Os genótipos dos isolados foram 
determinados pela comparação com seqüências nucleotídicas disponíveis no GenBank. Os treze isolados foram 
identificados como Cryptosporidium parvum. A identificação dessa espécie zoonótica, sugere a possibilidade de 
participação dos sagüis na epidemiologia da criptosporidiose em humanos e em outros animais. Estudos adicionais são 
necessários já que os sagüis podem viver em proximidade com os humanos, seja habitando vegetações em áreas 
urbanas ou até mesmo como animais de estimação. Diversos estudos relataram a ocorrência de infecções subclínicas 
em sagüis causadas por Cryptosporidium spp., não determinando, no entanto, a quais espécies/genótipos os isolados 
pertenciam. Este é o primeiro relato de identificação molecular de Cryptosporidium em sagüis. 
Agradecimento Capes, Fapesp 
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Código O-169  
CAMUNDONGOS IMUNOSSUPRIMIDOS FARMACOLOGIAMENTE COMO MODELO PARA ESTUDO DE 
INFECÇÕES PARASITÁRIAS OPORTUNISTAS 
 

PHARMACOLOGICALLY IMMUNOSUPPRESSED MICE AS A MODEL FOR STUDY OF OPPOTUNISTIC PARASITE 
INFECTIONS  

ADRIANO PEREIRA (UNIVERSIDADE PAULISTA, HOSP. DAS CLÍNICAS DA USP); RONALDA SILVA DE ARAÚJO 
(FAC. DE SAÚDE PÚBLICA DA USP); RONNI ROMULO E BRITO (USP); JOSÉ GUILHERME XAVIER (UNIV. 
PAULISTA); EDUARDO FERNANDES BONDAN (UNIV. PAULISTA); JULIANA PEREIRA (HOSPITAL DAS CLÍNICAS 
DA USP); MARIA ANETE  LALLO (UNIV. PAULISTA) 

Animais imunodeficientes são amplamente utilizados como modelos para pesquisas nas áreas de parasitologia, 
oncologia e imunologia. Atualmente, fármacos com ação imunossupressora têm sido usados experimentalmente para a 
obtenção de camundongos imunossuprimidos. Com o objetivo de obtenção de modelos animais imunossuprimidos 
farmacologicamente, foram avaliadas as populações de linfócitos de camundongos imunossuprimidos com 
dexametasona (Dx), ciclosporina (CsA) ou ciclofosfamida (CY). Para tal, amostras de sangue dos camundongos foram 
colhidas para a contagem de leucócitos totais e análise de populações de linfócitos T e B por de citometria de fluxo. 
Adicionalmente, o baço foi submetido à análise histopatológica. Os resultados revelaram que os leucócitos totais dos 
camundongos tratados com as três drogas, seguindo os respectivos protocolos, apresentaram uma diminuição 
significativa quando comparados com os resultados dos animais do grupo controle. A proporção de linfócitos T e B dos 
animais tratados também diminuiu significativamente em todo o período do experimento. A análise histopatológica do 
baço revelou uma moderada redução celular da polpa branca e ocorrência de células em apoptose nos grupos tratados 
com CY e Dx. Os resultados mostraram que os modelos de imunodeficiência propostos neste experimento podem ser 
empregados para infecções parasitárias oportunistas. 
Palavras-chave: ciclofosfamida, dexametasona, ciclosporina, modelos murinos imunossuprimidos, camundongos. 
 
Código O-170 
EFEITO DA INFECÇÃO EXPERIMENTAL POR TRYPANOSOMA EVANSI NA ATIVIDADE DA COLINESTERASE 
SANGUÍNEA DE RATOS WISTAR 
 

EFFECT OF TRYPANOSOMA EVANSI INFECTION ON BLOOD CHOLINESTERASE ACTIVITY OF WISTAR RATS 

PATRICIA WOLKMER; CÁSSIA BAGOLIN DA SILVA; CARINA FRANCISCATO; ALEKSANDRO SCHAFER DA 
SILVA; CAROLINA KIST TRAESEL; MARCIELE PAGNOCELLI; MARIA ESTER  PEREIRA; SILVIA GONZALEZ 
MONTEIRO E SONIA TEREZINHA DOS ANJOS LOPES - (UNIV. FED. DE STA. MARIA) 

O Trypanosoma evansi, protozoário pertencente ao subgênero Trypanozoon, causa uma doença de ampla distribuição 
geográfica que afeta diversos animais e raramente o homem. As colinesterases são enzimas que desempenham 
importante função na neurotransmissão colinérgica e em outras funções fisiológicas. São divididas em duas famílias 
principais: acetilcolinesterase – encontradas principalmente nas sinapses dos sistemas nervoso central e periférico, 
junção neuromuscular e células sanguíneas e butirilcolinesterase – produzida no fígado e encontrada principalmente no 
plasma. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da infecção aguda por Trypanosoma evansi sobre a atividade da 
colinesterase sanguínea total. Ratos Wistar, fêmeas, de 90 dias foram inoculados via intraperitoneal com 0,2 ml de 
sangue contendo 104 parasitas. Os sinais clínicos, a parasitemia e a atividade da colinesterase sanguínea foram 
avaliadas no 3º e 5º dia pós-inoculação experimental. O grau de parasitemia aumentou progressivamente e sinais 
clínicos, como apatia, fraqueza e anorexia, foram observados nos animais a partir do 3° dia pós-infecção, demonstrando 
que esta linhagem de ratos possui extrema suscetibilidade a infecções por Trypanosoma  evansi.  Foi observado que a 
atividade da enzima elevou-se significativamente (P>0,05) no 5º dia pós-infecção (0,046µmol ATC/h/mg proteína, +/- 
0,007), quando comparado com o 3º dia pós-infecção (0,027µmol ATC/h/mg proteína, +/- 0,002) e com ratos não 
inoculados (grupo controle, 0,024µmol ATC/h/mg proteína, +/- 0,002). O aumento da atividade da colinesterase 
sanguínea total dos animais infectados sugere que esta patologia cause disfunção do sistema colinérgico em nível 
periférico. 
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“PROTOZOOLOGIA / APICOMPLEXA / DIAGNÓTICO” 
 
Código O-171  
SOROPREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA A TOXOPLASMOSE CANINA NAS CIDADES DE LAGES E 
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC, BRASIL.  
 

SEROPREVALENCE AND RISK FACTORS FOR CANINE TOXOPLASMOSIS IN THE CITIES OF LAGES AND 
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA STATE, BRAZIL 

ANDERSON BARBOSA DE MOURA (CAV/UDESC); ANTONIO PEREIRA DE SOUZA (CAV/UDESC); AMÉLIA 
APARECIDA SARTOR (CAV/UDESC); VALDOMIRO BELLATO (CAV/UDESC); EVERTON BORBA TEIXEIRA 
(CAV/UDESC); GREISE MARINA PISETTA (CAV/UDESC); AFONSO HEUSSER JUNIOR (CAV/UDESC) 

Com os objetivos de conhecer a prevalência e identificar fatores de risco para a toxoplasmose canina nas cidades de 
Lages e Balneário Camboriú, SC, amostras de sangue de 400 cães domiciliados foram processadas para a detecção de 
anticorpos contra Toxoplasma gondii pela técnica da imunofluorescência indireta (RIFI). Dados referentes à raça, idade, 
sexo, tipo de dieta, ambiente, presença de gatos e acesso a rua foram obtidos por meio de questionário. Análise 
estatística foi realizada (teste de χ2). Dos 400 cães, 53 (13,3%) apresentaram anticorpos contra T. gondii. Dos cães de 
Balneário Camboriú, 28 (14%) foram positivos para T. gondii, enquanto que de Lages 25 (12,5%) foram sororeagentes. 
Não foram observadas diferenças estatísticas entre as prevalências de T. gondii (P= 0,658) nos dois municípios. Maior 
ocorrência de sororeagentes para toxoplasmose foi verificada entre os machos (P=0,011) e dentre os cães sem raça 
definida (P=0,036). Forte tendência para reagentes ao T. gondii foi observada entre os animais adultos, indicando 
exposição pós-natal ao agente, e naqueles em contato com gatos.   Palavras-chave: Toxoplasma gondii, Canis 
familiaris,  Fatores de Risco. 
 
Código O-172 
Cryptosporidium spp. EM OVINOS: DIAGNÓSTICO POR CENTRÍGUGO FLUTUAÇÃO E OBSERVAÇÃO EM 
CONTRASTE DE FASE  
 

Cryptosporidium spp. IN SHEEP: PHASE CONTRAST MICROSCOPY TECHNIQUE DIAGNOSIS 

RACHEL INGRID JULIBONI COSENDEY; VAGNER RICARDO DA SILVA FIUZA; CARINA SANTOS TEIXEIRA E 
FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - (UNIV. EST. DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO) 

Um estudo foi realizado para investigar a prevalência de Cryptosporidium spp. em dez propriedades de criação intensiva 
e semi-intensiva de ovinos no estado do Rio de Janeiro. Este protozoário é um importante parasito oportunista, de 
localização intracelular obrigatória que causa a criptosporidiose, uma doença nova e emergente, de distribuição 
cosmopolita e que afeta uma grande variedade de vertebrados. Esta doença é capaz de causar depressão leve à 
moderada, febre, diarréia aquosa e desidratação levando as perdas econômicas para a criação de pequenos 
ruminantes. Durante as visitas, amostras fecais de 130 ovinos, de ambos os sexos e idades variadas, foram coletadas, 
de janeiro a dezembro de 2007, para identificar Cryptosporidium spp. pela técnica de centrífugo flutuação e observação 
em contraste de fase. Através das análises estatísticas, verificou-se, pelo teste de Qui-Quadrado, que 23,08% dos 
animais apresentavam infectados pelo protozoário em estudo, não se observando diferença significativa com relação à 
idade e ao sexo dos animais. Foram verificados também distintos tamanhos e formas dos oocistos, concluindo-se que, 
provavelmente, existam espécies distintas de Cryptosporidium spp. parasitando estes ovinos. 
 
Código O-173 
COMPARAÇÃO DE MÉTODOS SOROLÓGICOS PARA DETERMINAR A PREVALÊNCIA DE TOXOPLASMOSE EM 
GALINHAS DE CRIAÇÃO DOMÉSTICA DOS ESTADOS DE SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL – BRASIL 
 

COMPARISION OF SOSROLOGICAL METHODS FOR DETERMINIG THE PREVALENCE OF TOXOPLASMOSIS IN 
FREE RANGE CHICKEN OF SÃO PAULO AND MATO GROSSO DO SUL STATES - BRAZIL 

ANAIÁ SEVÁ (USP); LUCIANE  SILVEIRA (USP); HELIO LANGONI (UNESP-BTU); RODRIGO DA SILVA (UNESP-
BTU); RODRIGO  SOARES (USP); ALESSANDRA NAVA (USP) 

Pesquisou-se a presença de anticorpos para Toxoplasma gondii em soros de 60 galinhas de fundo de quintal do 
município de Teodoro Sampaio, SP, e 38 de Pantanal da Nhecolândia, MS, pelas técnicas de imunofluorescência 
indireta (RIFI) e método de aglutinação direta (MAD). As amostras foram consideradas positivas com valores de 
diluições maiores ou iguais à 1:16. O número total de amostras positivas para a RIFI foi 54 (55,1%), sendo 44,4% das 
amostras de MS e 55,6% das amostras de SP, com títulos de 16 (12), 32 (2), 64 (8), 128 (1), 64 (4), 512 (2), 1024 (10), 
2048 (5) e 4096 (10). Para o MAD, a positividade foi menor e equivalente a 42 (42,8%), sendo 48,8% das amostras de 
MS e 51,2% das amostras de SP com títulos de 16 (11), 32 (2), 64 (12), 128 (3), 256 (3), 512 (5), 1024 (3), 2048 (1) e 
4096 (1). A concordância entre os testes apresentou-se moderada (coeficiente kappa = 0,437). A positividade das 
amostras pela RIFI é estatisticamente superior à positividade pelo MAD de acordo com o teste de McNemar. A 
correlação entre a titulação dos mesmos foi equivalente a 0,501, significando ser positiva mas não perfeita. Os 
resultados apresentam-se diferentes provavelmente pelo fato de que os testes se baseiam em fenômenos biológicos 
diferentes, sendo o MAD uma prova sorológica de ligação primária e a RIFI um teste de ligação secundária. Os 
resultados apontam que o diagnóstico sorológico de infecções toxoplásmicas em galinhas deve ser considerado com 
cuidado, visto que a concordância imperfeita entre os testes pode ser indicativa de sensibilidade diagnóstica 
insuficiente, em particular para o caso do MAD. A importância do estudo sorológico desta enfermidade em galinhas de 
criações domésticas é relevante na medida em que estes animais são criados para subsistência, podem constituir na 
principal fonte protéica para famílias de baixa renda e geralmente são mantidos em condições precárias de saúde e 
higiene.   Agradecimento     Instituto de Pesquisas Ecológicas e USP 
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Código O-174  
CARACTERIZAÇÃO DE OOCISTOS DE PROTOZOÁRIOS PERTENCENTES À SUB-FAMÍLIA TOXOPLASMATINAE 
ELIMINADOS EM FEZES DE CÃES E GATOS PELA ANÁLISE MOLECULAR DO GENE CODIFICADOR DE 
CITOCROMO B, DO GENOMA MITOCONDRIAL DO PARASITO 
 

CHARACTERIZATION OF OOCISTOS OF PERTAINING PROTOZOÁRIOS TO THE TOXOPLASMATINAE SUB-
FAMILY ELIMINATED IN EXCREMENTS OF DOGS AND CATS FOR THE MOLECULAR ANALYSIS OF THE GENE 
CODER OF CITOCROMO B, OF THE MITOCONDRIAL GENOMA OF THE PARASITE 

MICHELLE KLEIN SERCUNDES (DEP. DE MED. VETERINARIA E SAÚDE ANIMAL-FMVZ -USP); JULIANA 
MARTINS (DEP. DE MED. VETERINARIA E SAÚDE ANIMAL-FMVZ-USP); SHEILA S. OLIVEIRA SILVA (DEP. DE 
MED. VETERINARIA E SAÚDE ANIMAL-FMVZ-USP); LEONARDO JOSÉ RICHTZENHAIN (DEP. DE MED. 
VETERINARIA E SAÚDE ANIMAL-FMVZ -USP); RENATA MOLINA MONTEIRA (DEP. DE MED. VETERINARIA E 
SAÚDE ANIMAL-FMVZ-USP); RODRIGO MA. SOARES (DEP. DE MED. VETERINARIA E SAÚDE ANIMAL-FMVZ-
USP) 

A família Sarcocystidae compreende cerca de 200 espécies de coccídeos heteroxenos que formam cistos teciduais em 
hospedeiros intermediarios. Esta família é dividida em duas sub-famílias denominadas Sarcocystinae e 
Toxoplasmatinae. O presente trabalho utiliza como foco de estudo a sub-família Toxoplasmatinae que é composta por 
Hammondia hammondi, Toxoplasma gondii, Neospora caninum, Neospora hughesi e Hammondia heydorni. As duas 
primeiras espécies têm o felídeo como hospedeiro definitivo, enquanto as demais têm o desenvolvimento sexuado em 
canídeos. Estudos filogenéticos realizados a partir da proteina codificadora do choque termico HSP70 em DNA nuclear 
mostraram que os taxons H hammondi e T gondii são monofiléticos e geneticamente muito proximos, enquanto que H 
heydorni e N caninum não demostraram serem monofiléticos. A partir desse estudo com HSP70 foi possivel notar a 
grande distância evolutiva entre H heydorni e N caninum, assim como as distancias desses de Tgondii. Neste estudo 
estamos analisando outro marcador molecular com reconhecido potencial para ser empregado como marcador 
filogenético, o gene codificador de citocromo B (CytB), situado no genoma mitocondrial do parasito. Esse marcador até 
o momento ainda não foi utilizado para escrever historias evolutivas de parasita, sendo sua utilização aplicada em 
contruções filogenéticas de grupos de vertebrados. Com a aplicação de filogenia molecular baseada em CytB para os 
coccídeos acima colocados chegou-se a resultados parciais mostrando que H hammondi e T gondii são realmente um 
grupo monofilético, assim como os taxonse H heydorni, N caninum e N hughesi se encontram no mesmo clado, sendo 
assim também considerados monofiléticos. Os resultados apresentados até o momento mostram que os clados 
definidos por filogenia molecular organizam as espécies de Toxoplasmatinae de acordo com seus respectivos 
Hospedeiros definitivos.   Agradecimento Fapesp 
 
Código O-175 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DNA DE HAMMONDIA HEYDORNI EM RELAÇÃO A OUTROS MEMBROS DA 
SUB- FAMÍLIA TOXOPLASMATINAE: PADRONIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO 
 

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF DNA HAMMONDIA HEYDORNI FROM OTHER TOXOPLASMATINAE: 
DIAGNOSTIC STANDARDIZATION 

ESTELA GALLUCCI LOPES (VPS-FMVZ-USP); RENATA MOLINA MONTEIRO (VPS-FMVZ-USP); RODRIGO 
MARTINS SOARES (VPS-FMVZ-USP) 

Os membros da sub-famíla toxoplasmatinae conhecidos são Hammondia hammondi, Toxoplasma gondii, Neospora 
hughesi, Neospora caninum e Hammondia heydorni. As duas primeiras espécies têm os felídeos como hospedeiro 
definitivo, enquanto as duas últimas têm desenvolvimento sexual em carnívoros da família dos canídeos. O ciclo 
biológico de N. hughesi é pouco conhecido. A identificação de oocistos desta subfamília é impossível de se realizar 
utilizando-se apenas critérios morfológicos em microscopia óptica. Com vistas ao desenvolvimento de um método 
simples e rápido para identificação deste tipo de amostra propomos neste trabalho uma nested-PCR capaz de  
detectar unicamente oocistos de H. heydorni, dentre oocistos de outros membros da sub-famíla toxoplasmatinae. Para 
tanto, primers foram desenhados a partir de seqüências de marcadores obtidos por RAPD recuperadas de bancos de 
dados de seqüências gênicas. Seqüências ITS-1 de oocistos de isolados da sub-famíla toxoplasmatinae também foram 
determinadas para a confirmação da espécie de parasito estudada. A seguir, os fragmentos obtidos foram seqüenciados 
para confirmação da especificidade do produto gerado. O produto da nested-PCR tem dimensão de  
289 pares de bases e foi obtido exclusivamente a partir da amplificação de DNA genômico de H. heydorni. Ainda, a 
nested-PCR desenvolvida neste trabalho foi capaz de amplificar material genético de até 10 oocistos. Concluindo, os 
resultados obtidos neste trabalho relatam o desenvolvimento de um diagnóstico molecular exclusivo para detecção de 
ácidos nucléicos de H. heydorni que pode ser empregado em pesquisas onde seja desejado diferenciar a presença 
deste organismo em relação a outros integrantes desta sub-família. 
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Código O-176 
PESQUISA DE NEOSPORA CANINUM EM FETOS BOVINOS ABORTADOS UTILIZANDO ANÁLISES 
HISTOLÓGICAS (HE), IMUNOISTOQUÍMICA (IHQ) E HEMI-NESTED PCR – RESULTADOS PRELIMINARES*. 
 

RESEARCH OF NEOSPORA CANINUM IN ABORTED FETUSES BY HISTOPATHOLOGY ANALISIS (HE), 
IMMUNOHISTOCHEMISTRY (IHQ) AND NESTED PCR – PRELIMINARY RESULTS. 

ALINE DINIZ CABRAL (INSTITUTO BIOLÓGICO); KELLY CRISTINA SANTOS MONTANARI (INSTITUTO 
BIOLÓGICO); CLARICE NEVES CAMARGO (INSTITUTO BIOLÓGICO); LIRIA HIROMI OKUDA (INSTITUTO 
BIOLÓGICO); EDVIGES MARISTELA PITUCO (INSTITUTO BIOLÓGICO); MILTON MCALLISTER 
(UNIVERSIDADE DE ILLINOIS - USA); CLAUDIA DEL FAVA (INSTITUTO BIOLÓGICO) 

Neospora caninum é um protozoário causador de abortamento e natimortalidade em bovinos e interfere na fertilidade. 
Objetivou-se pesquisar a presença de N. caninum utilizando o exame histopatológico (hematoxilina-eosina), 
imunoistoquímica (IHQ) e hemi-nested PCR em 59 amostras de casos de abortamento bovino (54 fetos e cinco 
placentas), em diferentes estádios da gestação, encaminhadas ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Sanidade 
Animal do Instituto Biológico para diagnóstico diferencial de causas infecciosas de abortamento no ano de 2006. As 
amostras eram provenientes dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, Roraima, Alagoas e Paraná. Foram observadas lesões histológicas caracterizadas por 
infiltrado inflamatório mononuclear em 86,4% (51/59) dos casos de abortamento em um ou mais órgãos, e algumas 
amostras de cérebro apresentaram necrose focal com infiltrado de células mononucleares, caracterizando lesão por 
protozoário. Do total de casos com lesões histopatológicas foi confirmada a presença do N. caninum por hemi-nested 
PCR em 11,8% (6/51) e na IHQ 3,9% (2/51). A freqüência de positividade ao hemi-nested PCR e à IHQ foi 15,7% (8/51). 
Nas amostras positivas em que a idade gestacional foi informada, o abortamento ocorreu em torno do quinto e sexto 
mês, corroborando os dados da literatura. Com relação à positividade das amostras por Estado verificou-se em São 
Paulo 16,1% (5/31), Paraná 100,0% (1/1), Mato Grosso do Sul 50,0% (1/2) e Alagoas 100,0% (1/1). Ressalta-se a 
importância em associar técnicas diagnósticas como a hemi-nested PCR e IHQ à histopatologia para uma correta 
interpretação dos resultados, tendo em vista que se deve considerar o N. caninum como causador de abortamento 
quando houver a presença do parasita e lesões sugestivas no histopatológico, garantindo o sucesso do diagnóstico 
definitivo. Conclui-se que a Neosporose é importante causa de abortamento em bovinos no Brasil. 
Agradecimento Auxílio Pesquisa FAPESP 06/55700-3 e bolsas TT3/IC 

 
 
“PROTOZOOLOGIA/APICOMPLEXA/EQUINOS” 
 
Código O-177  
SOROPREVALÊNCIA E CINÉTICA MENSAL DE ANTICORPOS ANTI-NEOSPORA SP. EM ÉGUAS GESTANTES 

DANIELE HOFFMANN-KORMANN (LABORATÓRIO REGIONAL DE DIAGNÓSTICO - CIDASC/JOINVILLE); 
ROSÂNGELA LOCATELLI-DITTRICH (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ); ROSÁRIA RICHARTZ 
(LABORATÓRIO MARCUS ENRIETTI); JOAQUIM ANTUNES (MÉDICO VETERINÁRIO AUTÔNOMO); JOÃO 
RICARDO DITTRICH (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ); LIA LENATI PATRÍCIO (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARANÁ) 

O presente estudo teve por objetivos avaliar a soroprevalência e a dinâmica dos anticorpos anti-Neospora sp. em éguas 
gestantes. Foram analisadas, pela técnica de imunofluorescência indireta, amostras séricas de 14 fêmeas no 8°, 9°, 10° 
e 11° meses de gestação. Foram utilizados os pontos de corte 1:50 e 1:100. Na diluição 1:50, o 8° mês de gestação foi 
o que apresentou a maior soroprevalência (8/14 = 57%), e o 10° mês foi o que apresentou o maior número de 
conversões soropositivas. Do total das éguas testadas, 12 (85,7%) apresentaram soropositividade em pelo menos um 
mês de gestação. Deste total de positivas, sete foram soropositivas no 11° mês de gestação, das quais três 
apresentaram a maior titulação: 1:200 e 1:400. Na diluição 1:100, o 11° mês foi o que apresentou a maior 
soroprevalência (4/14 = 29%), e o 10° e 11° meses foram os que apresentaram o maior número de conversões 
soropositivas. Do total das éguas testadas, nove (64%) foram soropositivas em pelo menos um mês de gestação, sendo 
que quatro foram soropositivas no 11° mês de gestação. Verificou-se uma acentuada flutuação dos níveis séricos de 
anticorpos anti-Neospora sp., indicando-se que o exame sorológico de neosporose em éguas prenhes deve ser 
realizado no 8° e no 11° meses de gestação, para monitorar a sanidade da fêmea gestante. 
Palavras-Chave: Neospora sp., éguas gestantes, anticorpos, soroprevalência, dinâmica. 
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Código O-178 
FREQUÊNCIA DE GIARDIA SP EM EQÜÍDEOS NATURALMENTE INFECTADOS, ABATIDOS EM UM FRIGORÍFICO 
EM ARAGUARI-MG, 2008 
 
FREQUENCY OF GIARDIA SP IN EQUIDAE NATURALLY INFECTED, SLAUGHTERED IN A SLAUGHTER HOUSE 
IN  ARAGUARI-MG, 2008  

DAGMAR DINIZ CABRAL (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA); NAYARA RESENDE NASCIUTTI 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA); GABRIEL FREITAS MARTINS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA); RAFAEL ROCHA DE SOUZA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA) 

Dentre os protozoários de maior importância está a Giardia sp. pelo seu potencial como agente de zoonose. A giardíase 
pode causar enterite, má-absorção e outros problemas intestinais nos eqüídeos infectados, porém a presença do cisto 
nas fezes não indica que os animais estão doentes. O objetivo do trabalho foi verificar a freqüência de Giardia sp nos 
eqüídeos, correlacionando com a procedência dos animais. Coletou-se 150 amostras de fezes dos eqüídeos abatidos 
no frigorífico Pomar de Araguari-MG, no período de fevereiro a março de 2008. A coleta foi realizada na triparia em que 
o intestino grosso já estava identificado com o número do animal e com o auxílio de sacos plásticos as fezes foram 
colhidas diretamente do cólon. A técnica específica para diagnóstico de Giardia sp foi solução de sulfato de zinco a 33% 
para identificação dos cistos através do aumento de 40X ao microscópio óptico. Dos 150 animais, 6 apresentaram o 
cisto do parasita representando 4 %. A porcentagem de fêmeas positivas foi de (4,23%) e machos positivos (3,80%). 
Entre os eqüídeos a porcentagem de muares com cistos foi de (10,53%) e (3,05%) nos eqüinos. Dos animais positivos 
por estados brasileiros, a freqüência foi de: 16,67% no estado da Bahia, 7,69% no estado do Tocantins, 3,61% em 
Minas Gerais e 2,08% em Goiás. Conclui-se que a prevalência de Giardia sp é relevante (4,0%). Em relação ao sexo do 
animal a porcentagem é semelhante, porém a freqüência de cistos quanto à espécie é significativamente maior nos 
muares e pela procedência verifica-se que os animais da Bahia apresentam maior incidência de Giardia sp que os 
outros estados.    Agradecimento Médicos veterinários e equipe do Frigorífico Pomar 
 
Código O-179 
ESTUDO SOROEPIDEMIOLÓGICO DA BABESIA EQUI EM EQÜINOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-
BRASIL DETERMINADO PELOS TESTES DE IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA E ELISA. 

ANSELMO AFONSO GOLYNSKI (UFF); KÁTIA ROBERTA FERNANDES (UFRRJ); CRISTIANE DIVAN BALDANI 
(UFRRJ); AUDERICO LUIZ GOLYSNKI (UFFRJ); AFRÂNIO SILVA MADEIRO (UFRRJ); ROSÂNGELA ZACARIAS 
MACHADO (UNESP/JABOTICABAL); PAULO  DE TARSO LANDGRAF BOTTEON (UFRRJ); CARLOS LUIZ 
MASSARD (UFRRJ) 

O trabalho teve por objetivo estudar a prevalência de Babesia equi em eqüídeos da região Norte do Estado do Rio 
Grande do Sul que compreende 31 municípios. Coletaram-se 380 amostras de sangue, número estatisticamente 
representativo para a população de eqüinos em estudo, as quais foram analisadas por meio do teste de ELISA e pela 
reação de imunofluorescência indireta (RIFI). Do total das amostras, 31,6% e 35,8% foram positivas para B. equi ao 
teste de ELISA e RIFI respectivamente, sendo que a concordância entre os testes foi considerada ótima, através do 
índice Kappa de 0,87. Não foi constatada nenhuma diferença significativa (P<0,05) entre sexo, raça e faixa etária dos 
eqüinos. De acordo com o presente estudo a região Norte do Estado do Rio Grande do Sul é, portanto, caracterizada 
como uma área de instabilidade enzoótica para B. equi, oferecendo riscos reais de ocorrência e perdas econômicas 
causadas por surtos de babesiose causada por B. equi, especialmente em animais sensíveis, procedentes de áreas 
indenes ou mesmo entre animais nascidos naquela região.  
Palavras-chave: Babesia equi, soroprevalência , eqüino, babesiose, ELISA, RIFI 
 
Código O-180  
DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE BABESIOSE CONGÊNITA EM POTROS NEONATOS NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, BRASIL 
 

MOLECULAR DIAGNOSTIC OF CONGENITAL BABESIOSIS IN NEONATES FOALS FROM RIO DE JANEIRO 
STATE, BRAZIL 

TIAGO SANTOS; HUARRISSON SANTOS; CARLOS MASSARD  

O objetivo deste estudo foi demonstrar através da técnica de nested-PCR (nPCR) a ocorrência de babesiose congênita 
em dois potros nascidos de éguas portadoras. Todas as éguas foram positivas para T. equi baseado na visualização de 
formas intraeritrocíticas em esfregaços de sangue, nas reações de imunofluorescência indireta (RIFI) e nPCR. Apenas 
uma égua foi positiva na nPCR para B. caballi. Após o nascimento todos os potros apresentaram-se positivos na nPCR 
para T. equi, enquanto que apenas um deles apresentou reação positiva para B. caballi. O presente estudo comprova a 
ocorrência de babesiose congênita em potros recém-nascidos, no entanto, são necessários estudos que permitam 
elucidar se a infecção ocorre por transmissão transplacentária ou no momento do parto. 
Palavras-chave: Babesiose Eqüina; Theileria equi; Babesia caballi; Infecção Congênita; Potros Neonatos. 
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“HELMINTOLOGIA / NEMATODA / BOVINOS / PEQUENOS RUMINANTES” 
 
Código O-181 
CORRELAÇÃO ENTRE NÚMERO DE OVOS DE NEMATÓDEOS GASTRINTESTINAIS (OPG) E NÚMERO DE 
VERMES ADULTOS E GANHO DE PESO EM  BOVINOS DESMAMADOS 

JOÃO B.  CATTO (EMBRAPA GADO DE CORTE); GELSON L D FEIJÓ (EMBRAPA GADO DE CORTE); IVO  
BIANCHIN (EMBRAPA GADO DE CORTE); ALFREDO S. CEZAR (UFSM) 

Estudos sobre a correlação entre número de ovos por grama de fezes (OPG), ganho de peso e vermes adultos nos 
ruminantes têm mostrado resultados discordantes, exceto nas infecções iniciais e na haemoncose de ovinos e caprinos, 
quando geralmente há correlação significativa moderada ou alta. Nos estudos já realizados com bovinos Nelore no 
Brasil não houve associação entre OPG e ganho de peso e diferença significativa no ganho de peso entre os grupos 
classificados pelo OPG como resistentes ou susceptíveis. Neste estudo em dois experimentos avaliou-se a 
repetibilidade entre OPGs mensais e a associação entre o OPG e o ganho de peso. No primeiro foram avaliados 192 
bezerros cruzados (Bos taurus x Bos indicus) sob pastejo, do desmame aos 30 meses de idade, em três ciclos 
consecutivos de dois anos. Significantes, moderados a altos coeficientes de repetibilidade ocorreram enquanto os 
animais não completaram dois anos de idade. A avaliação do efeito do OPG no ganho de peso dentro do grupo de 
animais controles (n= 96) e dos tratados (n=96), que comparados entre si tiveram diferença significativa no ganho de 
peso, mostrou que em cada um dos grupos, o OPG não influenciou o ganho de peso (P>0,05). Os animais resistentes 
em ambos os grupos, apesar de apresentarem OPG menor que os susceptíveis (P<0,05), não ganharam mais peso que 
os susceptíveis em todos os períodos avaliados (P>0,05). No segundo experimento, usando 82 bezerros Nelore PO 
após o desmame, também não se observou associação significativa entre OPG e ganho de peso. Animais classificados 
pelo OPG como resistentes estavam, na necropsia, parasitados tanto quanto os classificados como susceptíveis. 
Postula-se uma equivalência entre o efeito negativo da resposta imune nos animais resistentes e o efeito do parasita 
nos animais susceptíveis para explicar a ausência de diferença significativa no ganho de peso entre animais resistentes 
e susceptíveis.   
 
 
Código O-182  
ASPECTOS CLÍNICOS E DIAGNÓSTICO DA ESTEFANOFILARIOSE EM VACAS LEITEIRAS 
 

CLINICAL FEATURES AND DIAGNOSIS OF STEPHANOFILARIASIS IN DAIRY COWS 

VANESSA ISSUZU MIYAKAWA (UNIV. EST. DE LONDRINA (UEL)); JÚLIO AUGUSTO NAYLOR LISBOA (UEL); 
ANTÔNIO CARLOS FARIA DOS REIS (UEL) 

Foram investigados aspectos clínicos relacionados à ocorrência natural da estefanofilariose em 55 vacas de leite de 
sete rebanhos criados nos municípios de Santana do Itararé, PR e de Itaberá, SP durante o período de janeiro de 2006 
a fevereiro de 2008. Dois métodos foram comparados para confirmação do diagnóstico a partir de tecido colhido por 
biópsia da borda das lesões, o histopatológico (n=24) e o exame direto do sedimento em solução salina isotônica 
(n=20). A maior prevalência ocorreu de dezembro a março (60%) e a maioria das vacas era lactante (90,9%). No exame 
histopatológico a presença do parasito não foi detectada em nenhum dos fragmentos examinados. O exame direto 
possibilitou a demonstração do agente em 100% das amostras examinadas. A estefanofilariose é uma doença 
prevalente no verão, caracteriza-se por lesões cutâneas localizadas nos quartos anteriores do úbere de vacas leiteiras 
durante a lactação. A lesão tem formato circular é ulcerada com crostas e exibe exsudato serossanguinolento. O exame 
direto do sedimento mostrou-se eficiente para a confirmação do diagnóstico. 
Palavras-chave: Estefanofilariose, vacas, feridas cutâneas na mama.  
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Código O-183 
ACCIÓN DEL MOXIDECTYN, Y OTROS ANTIHELMÍNTICOS, SOBRE CEPAS BOVINAS DE NEMATODES 
GASTROINTESTINALES RESISTENTES A LA IVERMECTINA 
 

ACTION OF MOXIDECTYN AND OTHER ANTHELMINTICS IN BOVINE STRAINS OF GASTROINTESTINAL 
NEMATODES RESISTANT TO IVERMECTIN 

CÉSAR FIEL (FAC. CS. VET. UNCPBA, TANDIL, ARGENTINA); CARLOS SAUMELL (FAC. CS. VET. UNCPBA, 
TANDIL, ARGENTINA); LUIS FUSÉ (FAC. CS. VET. UNCPBA, TANDIL, ARG.); PEDRO STEFFAN (FAC. CS. VET. 
UNCPBA, TANDIL, ARG.); LUCÍA IGLESIAS (FAC. CS. VET. UNCPBA, TANDIL, ARG.); MARICEL GUZMÁN (FAC. 
CS. VET. UNCPBA, TANDIL, ARG.); JOSÉ FLOREZ GÉLVEZ (FAC. CS. AGRARIAS, UNIV. PAMPLONA, 
COLOMBIA) 

Durante el año 2007 se llevaron a cabo 4 estudios tendientes a establecer la eficacia de distintos grupos químicos sobre 
nematodes gastrointestinales probadamente resistentes al principio activo Ivermectina. La técnica utilizada fue el Test 
de Reducción del Conteo de Huevos (TRCH) de nematodes en materia fecal. En uno de los establecimientos bajo 
estudio, con demostrada resistencia antihelmíntica a la Ivermectina y el Fenbendazole, se sacrificaron dos animales por 
principio químico evaluado para establecer una mejor aproximación de la eficacia real en base a la carga de parásitos 
adultos a los 15 días postratamiento. Dos de los estudios se llevaron a cabo en el noreste de nuestro país, provincia de 
Corrientes (establecimientos 1 y 2), otro (establecimiento 3 en el centro-este de la Provincia de Buenos Aires (Tandil), y 
el restante (establecimiento 4) en el sur de la provincia de Córdoba. Los resultados del TRCH en el establecimiento 1 
mostraron una reducción del 98.1%, 96.3%,  65.7% y 99% para los principios activos Levamisole, Fenbendazole, 
Ivermectina y Moxidectyn respectivamente, siendo Cooperia spp el género presente en coprocultivos. De manera similar 
el TRCH en el establecimiento 2 la reducción fue del 99.3%, 92.9%, 52.3% y 99.2% para Levamisole, Ricobendazole, 
Ivermectina y Moxidectyn respectivamente, y Cooperia spp el único género sobreviviente al tratamiento antihelmíntico. 
En el establecimiento 3, el único realizado sobre terneros de recría de raza lechera, el TRCH arrojó una reducción de 
99.8%, 97.9%, 63.9% y 90.7% para Levamisole, Ricobendazole, Ivermectina y Moxidectyn, respectivamente, y Cooperia 
spp el género sobreviviente. En el establecimiento 4 el TRCH dio por resultado una reducción de 88.6%, 90.9% y 100% 
para Fenbendazole, Ivermectina y Moxidectyn respectivamente. El sacrificio de animales arrojó una eficacia de 60.1% 
sobre Ostertagia ostertagi para Fenbendazole, 54.4% y 92.7% sobre Cooperia oncophora y punctata para Ivermectina y 
Moxidectyn, respectivamente.  
 
 
Código O-184 
INTENSIDADE DA INFECÇÃO POR NEMATÓDEOS DO TRATO GASTROINESTINAL DE BOVINOS DE LEITE DE 
DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS 
 

INTENSITY OF GASTROINTESTINAL NEMATODE INFECTION IN  DAIRY CATTLE IN DIFFERENTS AGE RANGER 

ANA MARIA ANTONELLO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA); FERNANDA SILVEIRA FLORES 
VOGEL (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA); LUÍS ANTÔNIO SANGIONI (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SANTA MARIA) 

As infecções por nematódeos do trato gastrointestinal (GI) de bovinos acarretam grandes perdas produtivas. O 
conhecimento da epidemiologia dessas infecções é importante para o estabelecimento de um controle estratégico 
eficaz. Uma das principais variáveis epidemiológicas é a idade dos animais. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar a intensidade da infecção por nematódeos do trato GI de bovinos de leite de faixas etárias distintas e 
correlacionar com a necessidade de tratamento. Para tal, foram coletadas 100 amostras de fezes de bovinos leiteiros 
sem raça definida, com idade variando entre um mês a doze anos. O parâmetro avaliado foi a contagem de ovos por 
grama de fezes (OPG) comparando as diferentes faixas etárias. Os animais pertenciam a sete propriedades localizadas 
na região centro do Rio Grande do Sul, as quais se diferenciavam entre si quanto ao manejo dos animais e do uso de 
antiparasitários. As amostras de fezes eram coletadas após a ordenha. Os animais foram divididos em dois grupos 
sendo grupo1 – animais até 24 meses (53) e grupo 2 – animais com idade superior a 24 meses (47).  No grupo 1, 21 
animais foram negativos (39,6%) e 32 positivos (60,4%) com grau de OPG variando entre 50-6450 OPG (média 
de1112,5 OPG). No grupo 2, 35 animais foram negativos (74,5%) e 12  positivos (25,5%). Nestes, o grau de OPG variou 
entre 50-4700 (média de 1050 OPG). Estes resultados reafirmam que os animais com idade inferior a 24 meses são os 
mais susceptíveis e que devem ser alvo de um controle estratégico mais intensivo. No entanto, nos animais do grupo 2, 
pela menor susceptibilidade, o tratamento deveria ser direcionado apenas a uma vez ao ano durante o período seco o 
que minimizaria o problema de resíduos no leite.  
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Código O-185  
DESEMPENHO DE OVELHAS NATIVAS SULMATOGROSSENSE NATURALMENTE INFECTADAS EM PASTOREIO 
SOB DIFERENTES FORRAGEIRAS. 
 

PERFORMANCE OF SULMATOGROSSENSE NATIVE EWE NATURAL INFECTED GRAZING UNDER DIFFERENT 
FORAGES 

JULIANA R. CARRIJO MAUAD (UNIDERP); BRUNA FERNANDA DA SILVA (UNESP); NATÁLIA YOSHIOKA VIDIS 
(UNIDERP); DIOGO MAYER (UNIDERP); JÚLIO DE ALBUQUERQUE SETTI (UNIDERP); CHARLES FERREIRA 
MARTINS (UNIDERP); FERNANDO DE MIRANDA VARGAS JR (UFGD) 

As diversas espécies de forrageiras diferenciam-se na forma de crescimento e na morfologia o que resulta em diferentes 
microclimas nas pastagens e pode ter considerável impacto na dinâmica de população e na migração vertical das larvas 
infectantes de parasitas gastrintestinais. Como a verminose constitui-se num dos principais problemas sanitários na 
criação de ovinos, especialmente em algumas das fases de vida desses animais, métodos alternativos no controle 
dessa parasitose devem ser estudados. Portanto, este estudo teve por objetivo avaliar o desempenho de ovelhas 
Nativas Sulmatogrossense, com diagnóstico de prenhes confirmado por ultrasom naturalmente infectadas com 
helmintos gastrintestinais, manejadas em diferentes tipos de pastagem ao longo de sete meses (julho/2007 a 
janeiro/2008). Animais com peso e idade similares foram distribuídos aleatoriamente em três grupos e alocados em 
piquetes com as seguintes forrageiras: Panicum maximum cv. Aruana (Grupo 1), Brachiaria hibrida Mulato (Grupo 2) e 
Panicum maximum cv. Massai (Grupo 3). Quinzenalmente foi avaliada a condição corporal,o peso, volume globular, 
proteína plasmática total, coloração de mucosa (método Famacha®) dos animais, além da quantificação de ovos de 
estrongilídeos por grama de fezes e larvas infectantes por quilo de matéria seca de forragem. No geral, não houve 
diferença estatística em nenhuma das variáveis avaliadas, com exceção do volume globular que foi superior nos 
animais do Grupo 3 com relação aos demais grupos. Em conclusão, neste experimento, as diferentes plantas 
forrageiras não tiveram influência na população de larvas infectantes na pastagem e como conseqüência não 
impactaram o desempenho animal. O parasito predominante ao longo do estudo foi Haemonchus spp. seguido por 
Trichostrongylus spp..      Agradecimento Fundação Manoel de Barros 
 
 
Código O-186 
AVALIAÇÃO DO PARASITISMO GASTRINTESTINAL EM CAPRINOS SOB DIFERENTES INTENSIDADES DE 
PASTEJO. 
 

EVALUATION OF THE GASTROINTESTINAL PARASITISM IN GOATS WITH DIFFERENT INTENSITIES OF 
GRAZING. 

HELENARA MACHADO DA SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA ); IZABELLE  A. M. A. TEIXEIRA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA ); KLEBER TOMÁS DE RESENDE (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA ); MARCELO BELTRÃO MOLENTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CURITIBA/ PR); 
EUCLIDES  BRAGA MALHEIROS (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA ); DANIEL S. FERREIRA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA ); HERYMÁ G. O. DA SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA ); 
LENA  AKINAGA (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA ); HENRIQUE  GONSALES DE FARIA (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA ) 

O objetivo deste estudo foi verificar o efeito da intensidade de pastejo do capim Tanzânia (Panicum maximum (Jacq.) 
cv. Tanzânia-1) na infecção natural de nematódeos gastrintestinais em caprinos. Foi utilizado o pastejo com lotação 
rotacionada, sendo três ciclos de pastejo de 36 dias, destes, três dias foram de ocupação e 33 dias de descanso. Foi 
utilizado o método “put and take”, sendo 11 cabras ¾ Boer ¼ Saanen avaliadoras para cada tratamento, com duas 
intensidades de pastejo, a baixa intensidade de pastejo (1500 kg matéria seca/ hectare) e alta intensidade de pastejo 
(3000 kg matéria seca/ hectare). As avaliações da infecção parasitária, tais como contagem de ovos por grama de fezes 
e coprocultura, foram realizadas a cada 12 dias. Os resultados de contagem de ovos por grama de fezes e coprocultura 
não foram significativos para as diferentes intensidades de pastejo (P> 0,05) e foram significativos para  
os dias de avaliação, dentro de cada ciclo de pastejo (P< 0,05). Sendo aos 12 dias de avaliação do primeiro e terceiro 
ciclos de pastejo encontrados 3935 ovos por grama de fezes e 2045 ovos por grama de fezes, respectivamente. No 
segundo ciclo de pastejo, a maior contagem foi aos 24 dias de avaliação, com 3377 ovos por grama de fezes. Na 
coprocultura houve predominância de Haemonchus sp., sendo 60% na baixa e 69% na alta intensidade de pastejo (P> 
0,05), seguido de Trichostrongylus sp., sendo 40% na baixa e 31% na alta intensidade de pastejo (P> 0,05). A 
intensidade de pastejo foi importante para manter a infecção parasitária nas cabras.  
Agradecimento Ao CNPq e FAPESP por financiar este projeto. 
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Código O-187  
DESEMPENHO E RESISTÊNCIA ÀS INFECÇÕES ARTIFICIAIS POR HAEMONCHUS CONTORTUS DE 
CORDEIRAS SANTA INÊS E ILE DE FRANCE E DOS PRODUTOS DO CRUZAMENTO ENTRE A RAÇA SANTA 
INÊS E AS RAÇAS DORPER, ILE DE FRANCE, SUFFOLK E TEXEL  
 

PERFORMANCE AND RESISTANCE TO ARTIFICIAL INFECTION WITH HAEMONCHUS CONTORTUS OF ILE DE 
FRANCE AND SANTA INES LAMBS, AND IN LAMBS OBTAINED BY CROSSING SANTA INES WITH DORPER, ILE 
DE FRANCE, SUFFOLK AND TEXEL  

MAURÍCIA BRANDÃO DA SILVA (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA-IB/UNESP/BOTUCATU); IVANETE 
SUSIN  (DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA-ESALQ/USP/PIRACICABA); RAQUEL ABDALLAH DA ROCHA (DEP. 
E PARASITOLOGIA-IB/UNESP/BOTUCATU); CLAYTON QUIRINO MENDES (DEP. DE ZOOTECNIA-ESALQ -USP- 
PIRACICABA); RENATO SHINKAI GENTIL (DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA/ESALQ/USP/PIRACICABA); 
FABIANA ALVES ALMEIDA (DEP. DE PARASITOLOGIA–IB/UNESP/BOTUCATU); ALEXANDRE VAZ PIRES (DEP. 
DE ZOOTECNIA/ESALQ/USP/PIRACICABA); ALESSANDRO FRANCISCO TALAMINI DO AMARANTE (DEP. DE 
PARASITOLOGIA - IB - UNESP - BOTUCATU) 

A criação de ovinos com maior resistência às infecções vêm se mostrando uma alternativa promissora no controle da 
verminose. Neste trabalho objetivou-se avaliar a resistência e o desempenho produtivo de cordeiras das raças Ile de 
France e Santa Inês, além dos produtos oriundos do cruzamento entre Santa Inês e as raças Dorper, Ile de France, 
Suffolk e Texel. Foram utilizadas 18 cordeiras de cada grupo genético, distribuídas em dois tratamentos, um controle, 
mantido livre de infecções helmínticas e outro infectado, no qual os animais receberam 500 larvas infectantes (L3) de 
Haemonchus contortus, três vezes por semana ao longo de 15 semanas. Por três semanas após esse período, as 
infecções foram suspensas. Logo em seguida, os animais foram submetidos a um desafio com 10000 L3, e por mais 
uma seqüência de infecções seriadas (1000 L3 3x/semana), ao longo de quatro semanas. Ao comparar-se o peso final 
dos animais controle e infectados, dentro de cada grupo genético, observou-se peso significativamente inferior (P < 
0,05) apenas das cordeiras infectadas do grupo Suffolk x Santa Inês. Já na comparação realizada apenas entre os 
grupos infectados, observaram-se as seguintes diferenças significativas: os animais puros Ile de France foram os que 
apresentaram a menor média de volume globular (33,8%; P <0,05); os animais puros Ile de France apresentaram 
contagens de ovos por grama de fezes (OPG) superiores as dos demais grupos e os animais Ile de France x Santa Inês 
apresentaram valores superiores aos dos Dorper x Santa Inês. A raça Ile de France mostrou-se a mais susceptível às 
infecções artificiais com Haemonchus contortus, seguida pelos cruzamentos Santa Inês x Ile de France e Santa Inês x 
Suffolk, enquanto os animais Santa Inês puros, Santa Inês x Texel e Santa Inês x Dorper foram os mais resistentes.  
Agradecimento Fapesp - 2007/57390-4 (Bolsa do primeiro autor)  
 
Código O-188   
OCORRÊNCIA DE OVOS DE HELMINTOS E OOCISTOS DE COCCÍDEOS INTESTINAIS EM BEZERROS BÚFALOS 
(BUBALUS BUBALIS) NA MESORREGIÃO NORDESTE DO PARÁ – RESULTADOS PRELIMINARES 
 

OCCURRENCE OF HELMINTHS EGGS AND OOCYSTS OF INTESTINALS COCCIDIA IN BUFFALOES(BUBALUS 
BUBALIS) CALVES IN THE PARÁ NORTHEAST MESOREGION- PRELIMINARY RESULTS. 

PATRÍCIA L. SILVA (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, CAMPUS 
CASTANHAL); KARINNY F. CAMPOS (FACULDADE DE MED. VETERINÁRIA, UNIV. FEDERAL DO PARÁ, 
CAMPUS CASTANHAL); LILIAN C.S.S. SINFRONIO (FACULDADE DE MED. VETERINÁRIA, UNIV. FEDERAL DO 
PARÁ, CAMPUS CASTANHAL); FRANZ M. G. SILVA (FACULDADE DE MED. VETERINÁRIA, UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ, CAMPUS CASTANHAL); CAIRO H.S. OLIVEIRA (FACULDADE DE MED. VETERINÁRIA, 
UNIV. FED. DO PARÁ, CAMPUS CASTANHAL); JOSÉ D. BARBOSA (FACUL. DE MED. VETERINÁRIA, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, CAMPUS CASTANHAL); GUSTAVO GÓES CAVALCANTE (FACUL. DE 
MED. VETERINÁRIA, UNIV. FEDERAL DO PARÁ, CAMPUS CASTANHAL); ALESSANDRA SCOFIELD (FACUL. 
DE MED. VETERINÁRIA, UNIV. FED. DO PARÁ, CAMPUS CASTANHAL) 

No Brasil, os dados sobre helmintoses e coccidioses em bubalinos são incipientes, principalmente na região Amazônica. 
O Estado do Pará detém atualmente o maior rebanho bubalino com aproximadamente 429.246 mil cabeças, o que 
corresponde a 37% do rebanho nacional. O presente trabalho teve como objetivo determinar a ocorrência de ovos de 
helmintos e oocistos de coccídeos em amostras de fezes de bezerros búfalos da Mesorregião Nordeste do Pará. 
Durante o período de agosto a dezembro de 2007, 58 amostras de fezes de búfalos menores de um ano de idade e 
ambos os sexos foram coletadas diretamente da ampola retal com auxílio de sacos plásticos. Três propriedades rurais 
da mesorregião Nordeste do Pará foram visitadas, duas no município de Tracuateua (n=29) e uma propriedade no 
município de Mojú (n=29). As amostras foram identificadas e transportadas ao Laboratório de Parasitologia Animal da 
Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Federal do Pará, onde foram processadas pela técnica de Gordon & 
Whitlock. Das 58 amostras analisadas, 72,41% (42/58) estavam positivas para ovos de helmintos e/ou oocistos de 
protozoários e 27,59% (16/58) negativas. No município de Tracuateua, das 29 amostras de fezes analisadas 51,72% 
(15/29) estavam positivas para ovos de helmintos e/ou oocistos de coccídeos e 48,28% (14/29) negativas. Pôde-se 
observar que os ovos de helmintos da Superfamília Trichostongyloidea e do gênero Strongyloides foram os mais 
freqüentes, sendo observados em 33,33% das amostras, seguidos pelos ovos de Moniezia sp. (11,11%). Em relação 
aos coccídeos, vale ressaltar que oocistos foram observados em 46,6% das amostras examinadas. No município de 
Mojú, das 29 amostras de fezes analisadas, 93,10% (27/29) estavam positivas para ovos de helmintos e/ou oocistos de 
protozoários e 6,90% (2/29) negativas. Ovos da Superfamília Trichostongyloidea e do gênero Strongyloides foram 
diagnosticados em 90% e 10% das amostras, respectivamente. Oocistos de coccídeos foram observados em todas as 
amostras analisadas.         Agradecimento   CNPQ; UFPA; CRMV-PA/AP; 
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Código O-189 
HELMINTOS PARASITOS DE BOVINOS DA REGIÃO CENTRO-OESTE DE MINAS GERAIS, BRASIL. 
 

HELMINTHS PARASITES OF CATTLE FROM STATE OF MINAS GERAIS WESTCENTER REGION, BRAZIL. 

T. R. SANTOS (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); W. 
D. Z. LOPES (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); R. C. 
A. LIMA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); C. 
BUZZULINI (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); A. L. A. 
FELÍCIO (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); C. A. M. 
SAKAMOTO (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); M. V.  
GARCIA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); J. F. B. 
DOURADO (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); G. P. 
OLIVEIRA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL); A. J.  
COSTA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - FCAV/UNESP/JABOTICABAL)  

Os helmintos são responsáveis por grandes perdas econômicas na produção animal, associadas principalmente à 
inapetência, menor ganho em peso, fraco desempenho reprodutivo, baixa produção de leite, entre outros. O presente 
trabalho tem como objetivo avaliar a prevalência e a intensidade de parasitismo por espécies de helmintos, em bovinos 
da região Centro-Oeste de Minas Gerais. Para tanto, foram necropsiados 76 bovinos naturalmente infectados, machos e 
fêmeas, SRD (sem raça definida), oito a 12 meses de idade. Os resultados necroscópicos revelaram a presença de 
nove gêneros e 16 espécies de helmintos, com as seguintes prevalências e intensidade média de infecção: 
Haemonchus placei: 100,00% (3895,5); Cooperia punctata: 100,00% (5594,95); Oesophagostomum radiatum: 94,74% 
(470,89); Trichostrongylus axei: 69,74% (239,22); Trichuris discolor: 47,37% (32,51); Cooperia pectinata: 34,21% 
(1010,54); Cooperia spatulata: 32,89% (137,83); Haemonchus similis: 28,95% (159,58); Trichostrongylus colubriformis: 
10,53% (10,79); Capillaria bovis: 9,21% (0,93) Trichostrongylus longispicularis: 2,63% (0,53); Ostertagia ostertagi: 
2,63% (3,12); Ostertagia lyrata: 2,63% (1,47); Bunostomum phlebotomum: 2,63% (0,26); Ostertagia trifurcata: 1,32% 
(0,26) e Strongyloides papillosus: 1,32% (0,07). A carga parasitária média foi de 11558,46 helmintos por animal. 
Haemonchus placei e Cooperia punctata foram as espécies encontradas em maior intensidade e estavam presentes em 
todos os 76 bovinos. As cargas parasitárias por estes dois gêneros foram de 35,08% e 58,34%, respectivamente. Dos 
76 bovinos necropsiados 92,11% estavam infectados por três a sete espécies de helmintos. Apenas 7,90% dos 
hospedeiros mostravam-se parasitados por oito espécies diferentes de helmintos.  
 
 
Código O-190  
RELAÇÃO ENTRE O PERI-PARTO E A ELIMINAÇÃO DE OVOS DE NEMATÓDEOS GASTRINTESTINAIS EM 
CABRAS ANGLO NUBIANA NATURALMENTE INFECTADAS EM SISTEMA SEMI-EXTENSIVO DE PRODUÇÃO 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERI-PARTURIENT PERIOD AND OUTPUT OF NEMATODES EGGS IN 
NATURALLY INFECTED ANGLO NUBIANA GOATS IN A SEMI-EXTENSIVE SYSTEM OF PRODUCTION 

JAQUELINE MARIA DA SILVA  PINTO (UESC); MARCOS ANTÔNIO LEMOS DE  OLIVEIRA (UFRPE); CAIO TÁCITO  
ÁLVARES (UESC); MAICO HENRIQUE DOS  SANTOS (AUTÔNOMO); ROBERTA  COSTA-DIAS (UESC) 

O objetivo do presente estudo foi identificar relações entre o a eliminação de ovos de nematódeos gastrintestinais em 
fêmeas da espécie caprina, Anglo-Nubiana, naturalmente infectadas, criadas em sistema semi-extensivo com o período 
do peri-parto. Utilizaram-se 94 cabras, com peso vivo médio 35,05 ± 6,54 kg, em ciclicidade reprodutiva da raça Anglo-
Nubiana, em grupos homogêneos quanto à idade e estados nutricional. Os animais foram separados em dois grupos 
(gestantes e não gestantes). A coleta de fezes foi realizada semanalmente, no período do pari-parto (últimas quatro 
semanas de gestação até as quatro primeiras semanas do pós-parto) e, nas mesmas datas, nos animais não gestantes. 
O grupo dos animais prenhes apresentou elevações no exame de OPG na 5a e na 8a semana de coleta e os animais 
não prenhes e na 5a e na 6a semana. As maiores contagens de OPG foram coincidentes com a maior concentração de 
partos, existindo uma relação direta entre o a eliminação de ovos de nematódeos gastrintestinais em fêmeas da espécie 
caprina, próximo ao parto. Palavras-chave: Haemonchus contortus, OPG, Strongyloidea, Trichostrongylus sp. 
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“HELMINTOLOGIA/EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS PARASITÁRIAS–DIAGNÓSTICO” 
 
Código O-191  
OCORRÊNCIA DE ENDOPARASITOSES EM ANIMAIS DOMÉSTICOS DAS PROPRIEDADES RURAIS 
CIRCUNVIZINHAS ÀS RESERVAS FLORESTAIS, NO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO, ESTADO DE SÃO 
PAULO, BRASIL 
 

OCCURRENCE OF ENDOPARASITOSES IN DOMESTIC ANIMALS OF THE RURAL PROPERTIES SURROUNDING 
THE FOREST RESERVES, IN TEODORO SAMPAIO, SÃO PAULO STATE, BRASIL 

ANAIÁ SEVÁ (USP); NAVA ALESSANDRA (USP); FUNADA MIKAELA (USP); FERREIRA FERNANDO (USP); 
SOARES RODRIGO (USP) 

O presente trabalho avaliou a presença de parasitos gastrintestinais em animais domésticos de estimação e para 
consumo de todas as 85 propriedades rurais de produção agropecuária e assentamentos familiares, do entorno do 
Parque Estadual Morro do Diabo e dos fragmentos florestais próximos. As propriedades localizam-se no município de 
Teodoro Sampaio, oeste do Estado de São Paulo e os animais domésticos que nelas vivem estão em estreito contato 
com espécies silvestres e condições de higiene inadequadas. Foram coletadas 404 amostras fecais provenientes de 
bovinos (197), eqüinos (63), suínos (27), ovinos (11), cães (28), gato (1) e pools de aves (69) nas propriedades. As 
amostras foram submetidas ao exame de centrífugo-flutuação em sacarose para a pesquisa em microscopia óptica de 
helmintos e protozóarios. Dentre as 85 propriedades, 79 (92,9%) apresentavam criação de bovinos, sendo que em 
93,7% delas foi verificada a presença de Eimeria, 74,8% de Strongyloidea, 10,1% de Cryptosporidium, 8,9% de 
Trichuris, 5,0% de Moniezia e 3,8% de Giardia. Das 46 (54,1%) propriedades com criação de eqüinos, 54,4% 
apresentavam Strongyloidea. Em todas as 20 propriedades com suínos verificaram-se Eimeria e Strongyloidea, 25% 
apresentavam Metastrongylus,  3,0% Ascaridia, 10,0% Trichuris e 10,0% Hyostrongylus. Dentre as 9 (10,6%) 
propriedades com ovinos, 88,9% apresentaram Eimeria e 100% Strongyloidea. A presença de cães foi verificada em 21 
(24,7%) propriedades, sendo que em 66,7% delas verificaram-se Ancylostoma, 23,8% Sarcocystis, 19,0 % Toxocara e 
9,5% Cryptosporidium. A única amostra de felino analisada apresentava Ancylostoma. Nas 62 (72,9%) propriedades 
com aves, 88,7% apresentaram coccidiose, 25,8% ascarídea e 21,2% trichuridea. Não houve diferença estatisticamente 
significativa do número de espécies de parasitos nos diversos hospedeiros entre fazendas, sítios ou assentamentos e 
entre as diferentes regiões. Este estudo reforça a importância destes animais que mantém contato íntimo entre si e com 
a população humana, na epidemiologia dos parasitas para a saúde pública, produção animal e  
na sobrevivência dos animais selvagens próximos. 
Agradecimento Lab. Parasitologia-FMVZ-USP, IPE 
 
Código O-192  
ANISAKIS SIMPLEX: IDENTIFICAÇÃO EM NECROPSIA DE ARCTOCEPHALUS TROPICALIS (LOBO-MARINHO-
SUBANTÁRTICO, GRAY 1872) EM ILHÉUS, BAHIA, BRASIL. 
 

ANISAKIS SIMPLEX: IDENTIFICATION IN NECROPSY OF ARCTOCEPHALUS TROPICALIS (SUBANTARTIC FUR 
SEAL, GRAY 1872) IN ILHÉUS, BAHIA STATE, BRAZIL. 

JAQUELINE M.S.  PINTO (1 LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA VETERINÁRIA/DCAA/ UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC), ILHÉUS, BA. JACK@UESC.BR.); MIRIAM P.  CAVALCANTE 
(2MESTRANDA UFBA, SALVADOR, BA); ANA FLÁVIA C.  RIBEIRO (3 LABORATÓRIO DE 
PATOLOGIA/DCAA/UESC, ILHÉUS, BA;); RAQUEL S.  VELOZO (4 INSTITUTO MAMÍFEROS AQUÁTICOS/SETOR 
VETERINÁRIO DO CENTRO DE RESGATE E REABILITAÇÃO DE MAMÍFEROS AQUÁTICOS/SALVADOR, BA.) 

O lobo-marinho-subantártico, Arctocephalus tropicalis, alimenta-se de peixes, cefalópodes, mexilhões e crustáceos. A 
espécie Anisakis simplex (Nematoda: Anisakidae) parasita o aparelho gástrico de uma grande variedade de mamíferos 
marinhos. O ciclo biológico acontece com a utilização de um ou mais hospedeiros intermediários, compostos de 
crustáceos e peixes. O objetivo deste trabalho foi registrar a ocorrência de A. simplex em um mamífero marinho da 
espécie A. tropicalis que encalhou na cidade de Porto Seguro, em 18/08/2006, nas coordenadas 16.4339ºS/39.0596ºW, 
sendo encaminhado para a Universidade Estadual de Santa Cruz em Ilhéus, BA. Apesar de ter encalhado com vida, 
veio a óbito antes de chegar ao Hospital Veterinário a UESC.  Em 19 de agosto de 2005, realizou-se a necropsia.  Na 
avaliação macroscópica externa foi observado que o animal apresentava-se magro, desnutrido e com um ferimento 
externo de três centímetros, próximo à inserção ventral da nadadeira dianteira esquerda. Este ferimento era recente, 
não havendo sinais de inflamação e infecção. Na avaliação macroscópica interna, o sistema gástrico foi 
cuidadosamente examinado. O estômago estava dilatado, repleto de muco e de parasitas cilíndricos, de  
coloração acinzentada, medindo entre um e meio a sete centímetros.  Os 228 parasitas encontrados foram  
conservados em formol a 10% e montados em lâminas,  após passagens em álcool e xilol, sendo nalisados ao 
microscópio e identificados de acordo com observações morfológicas. Os lobos-marinhos-subantárticos comumente 
chegam ao litoral da Bahia debilitados e exaustos, devido ao longo percurso realizado entre as ilhas subantárticas e a 
costa leste do Brasil, dessa maneira, a quantidade de A. simplex pode ter contribuído para o óbito do animal. Sob o 
ponto de vista da Saúde Pública, deve-se levar em consideração a ossibilidade de A. simplex parasitar acidentalmente 
humanos, através da ingestão do pescado cru ou insuficientemente elaborado, contendo larvas infectantes viáveis.   
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Código O-193 
DETECÇÃO DAS ESPÉCIES COOPERIA PECTINATA, COOPERIA PUNCTATA E COOPERIA SPATULATA 
PARASITAS DE OVINOS E BOVINOS COM A UTILIZAÇÃO DE UM MARCADOR MOLECULAR. 
 

DETECTION OF COOPERIA PECTINATA, COOPERIA PUNCTATA AND COOPERIA SPATULATA OF SHEEP AND 
BOVINE PARASITES USING MOLECULAR MARKER. 

SAMIR KADRI (INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS DE BOTUCATU, DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, UNESP – 
BOTUCATU- SP.); MÔNICA AMARANTE (INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS DE BOTUCATU, DEPARTAMENTO DE 
PARASITOLOGIA, UNESP – BOTUCATU- SP.); KÁTIA BRESCIANI (DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUÇÃO E 
SAÚDE ANIMAL - UNESP - ARAÇATUBA – SP); DANIEL FONTANA FERREIRA CARDIA (INSTITUTO DE 
BIOCIÊNCIAS DE BOTUCATU, DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, UNESP – BOTUCATU- SP.); BRUNA 
SILVA (INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS DE BOTUCATU, DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, UNESP – 
BOTUCATU- SP.); FLAVIO SILVA (INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS DE BOTUCATU, DEPARTAMENTO DE 
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA, UNESP – BOTUCATU- SP.); ALESSANDRO AMARANTE (INSTITUTO DE 
BIOCIÊNCIAS DE BOTUCATU, DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, UNESP – BOTUCATU- SP.) 

As infecções por nematódeos gastrintestinais causam grandes prejuízos nas criações de ruminantes, os quais albergam 
infecções mistas com várias espécies desses helmintos. Assim, é importante que sejam desenvolvidos métodos 
sensíveis e eficientes que possam ser aplicados com rapidez e precisão para diagnosticar as diferentes espécies de 
nematódeos. A utilização da reação em cadeia da polimerase (PCR), com o emprego de seqüências de 
oligonucleotídeos iniciadores (primers) possibilita a caracterização de parasitas a partir de quantidades diminutas de 
material experimental. O objetivo principal deste trabalho foi testar a especificidade de um par de primers para o 
diagnóstico de Cooperia curticei, Cooperia pectinata, Cooperia punctata e Cooperia spatulata. Para tanto, foram 
realizados: o isolamento do DNA genômico de um exemplar adulto de cada espécie de Cooperia e de outros 
nematódeos, isolamento do DNA de fezes de bovinos e ovinos infectados naturalmente por nematódeos, a análise da 
qualidade do DNA extraído e reações de PCR. O par de primers de Cooperia oncophora foi utilizado para a identificação 
de Cooperia pectinata, Cooperia punctata e Cooperia spatulata. A reação de PCR compreendeu 35 ciclos, precedidos 
por 95oC durante 5 minutos e cada ciclo constituiu-se por 30 segundos a 95ºC, 30, a 60ºC e 30, a 72ºC.  
Os produtos da reação foram submetidos a corrida eletroforética, feita em gel de agarose a 2%, contendo Brometo de 
Etídeo. Em seguida, o gel foi exposto à luz ultravioleta e fotografado. Com a utilização do mesmo par de primers 
observou-se a amplificação da banda de 151 pb na amostra de DNA de Cooperia punctata, em conformidade com 
dados de literatura, bem como foi observada amplificação de 151pb em Cooperia pectinata e Cooperia spatulata. 
Todavia, não houve amplificação com a amostra de DNA de Cooperia curticei. Ou seja, para identificar as diferentes 
espécies deste gênero será necessário desenhar primers espécie-específicos. Então, esta metodologia poderá ser 
empregada para diagnosticar a presença destas três espécies em amostras fecais de bovinos e ovinos, sem a 
necessidade de sacrificá-los.    Agradecimento FAPESP e CNPq 
 
Código O-194  
OCORRÊNCIA DE CONTRACAECUM PELAGICUM JOHNSTON & MAWSON, 1942 (NEMATODA, ANISAKIDAE) 
EM PINGÜIM DE MAGALHÃES (SPHENISCUS MAGELLANICUS FORSTER, 1781) (AVES, SPHENISCIDAE) NO 
LITORAL DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL 
 

OCCURRENCE OF CONTRACAECUM PELAGICUM JOHNSTON & MAWSON, 1942 (NEMATODA, ANISAKIDAE) IN 
MAGELLANIC PENGUINS (SPHENISCUS MAGELLANICUS FORSTER, 1781) (AVES, SPHENISCIDAE) IN 
ESPÍRITO SANTO LITORAL, BRAZIL 

NICOLE BRAND EDERLI (UFRRJ); FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DE OLIVERIA (UENF); LEONARDO 
SERAFIM DA SILVEIRA (UENF); MARIA DE LURDES  DE AZEVEDO RODRIGUES (UFRRJ) 

É comum encontrar pingüins debilitados ou mortos no litoral do Brasil, devido ao esgotamento de suas reservas ou pela 
contaminação por óleo. Uma variada fauna parasitária pode ser encontrada nestas aves incluindo nematóides, 
digenéticos, cestóides e acontocéfalos. Contracaecum pelagicum Johnston & Mawson, 1942 é um nematóide 
pertencente à família Anisakidae, tendo como hospedeiro intermediário e paratênico, invertebrados aquáticos e peixes, 
respectivamente. O presente trabalho teve como objetivo relatar a ocorrência de nematóides gastrintestinais em um 
pingüim de Magalhães encontrado morto no litoral de Vitória, no Estado do Espírito Santo, Brasil. Para tanto, o animal 
foi necropsiado e todo o trato gastrintestinal foi aberto e analisado para a presença de parasitas. Foi encontrado no 
estômago do pingüim um grande número de nematóides juvenis e 48 adultos, sendo 24 machos e 24 fêmeas, que foram 
fixados em A.F.A. quente 70°C e, posteriormente, transferidos para etanol 70% glicerinado. Os parasitos foram 
clarificados em lactofenol de Amann e montados entre lâmina e lamínula em montagem temporária. O parasita foi 
diagnosticado como Contracaecum pelagicum de acordo com o número e a distribuição das papilas pré e pós-cloacais 
dos espécimes machos, 28-31 e 7, respectivamente. Outras características como a distribuição das papilas labiais, 
relação ceco intestinal, 1,19 (1,90-2,99)/apêndice ventricular, 0,70 (0,63-0,80) também estava dentro da variação 
conhecida para a espécie, confirmando o diagnóstico. Este trabalho é o primeiro relato do parasitismo por C. pelagicum 
em pingüim de Magalhães encontrado no litoral do Espírito Santo, Brasil. Outros trabalhos devem ser realizados no 
intuito de verificar a dinâmica populacional de parasitas em pingüins encontrados mortos ou capturados no litoral do 
Brasil, visando verificar a influência do parasitismo na sobrevivência destes animais. 
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Código O-195 
OCORRÊNCIA DE L3 DE DIOCTOPHYME RENALE (GOEZE, 1782) (NEMATODA: ENOPLIDA) EM CHAUNUS 
ICTERICUS (ANURA: BUFONIDAE) NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS, SANTA 
CATARINA. 
 
OCCURRENCE OF DIOCTOPHYME RENALE (GOEZE, 1782) (NEMATODA: ENOPLIDA) THIRD-STAGE LARVA IN 
CHAUNUS ICTERICUS (ANURA: BUFONIDAE) IN SÃO CRISTÓVÃO DISTRICT, TRÊS BARRAS COUNTY, SANTA 
CATARINA STATE. 

DANIELA PEDRASSANI (UNC); ESTEVAM HOPPE (UNESP JABOTICABAL); JOSÉ TEBALDI (UNESP 
JABOTICABAL); ADJAIR NASCIMENTO (UNESP JABOTICABAL) 

Dioctophyme renale é frequentemente relatado em carnívoros domésticos e silvestres no Brasil. No distrito de São 
Cristóvão, município de Três Barras – SC este parasitismo é frequentemente observado na população canina. Apesar 
disso, pouco se conhece acerca dabiologia das formas larvais desse nematódeo na região Neotropical. Este estudo 
visadiagnosticar a freqüência de larvas L3 de D. renale em anuros. Para tal, 100 sapos, Chaunus schneideri (n=42) e C. 
ictericus (n=58) foram capturados*, abatidos segundo 
técnicas humanitárias e necropsiados sob microscópio estereoscópico. Em um exemplar de C. ictericus foi encontrada 
uma vesícula semi-transparente sem sinais aparentes de resposta inflamatória sob a serosa gástrica. Era possível 
observar, por transparência, uma larva fortemente espiralada, de coloração avermelhada in vivo em seu interior 
medindo 12.445 &#956;m de comprimento. Duas fileiras concêntricas de papilas foram observadas ao redor da abertura 
oral, com um par de anfídias situadas entre elas. O esôfago, com 4.126&#956;m de comprimento e 185&#956;m de 
largura na base, apresentava aspecto homogêneo, sendo precedido por uma faringe com 85 &#956;m de comprimento. 
O anel nervoso, localizado a 121&#956;m da extremidade anterior, situa-se próximo a junção faringo-esofageana. Dois 
pares de gânglios nervosos acessórios foram observados caudalmente a este. A junção esôfagointestinal é bem 
evidente, com uma válvula muscular claramente observada, projetando-se no lúmen intestinal. O primórdio genital é 
alongado e deslocado ventralmente, situado a 849&#956;m da junção esôfago-intestinal, medindo 254x58&#956;m. O 
intestino é rodeado por células fusiformes inseridas na hipoderme. O reto é sustentado por células alongadas, dispostas 
obliquamente em relação à hipoderme, e encerra-se em um ânus terminal, precedido por um grupo de pequenas papilas 
sésseis. Apesar da semelhança entre larvas de Dioctophyme e Eustrongylides, elas podem ser diferenciadas pela 
localização do primórdio genital. Este é o primeiro diagnóstico da larva infectante desse parasito num hospedeiro 
paratênico no Brasil.  * (Conforme Autorização IBAMA 060/2007/CGFAU) 
 
 
Código O-196 
DINÁMICA DE LA INHIBICIÓN-DESINHIBICIÓN DE OSTERTAGIA OSTERTAGI PRIMAVERO- ESTIVAL EN UN 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE PASTOREO NATURAL CONTINUO 
 

DYNAMIC OF SPRING-SUMMER INHIBITION-RESUMPTION OF OSTERTAGIA OSTERTAGI DEVELOPMENT IN A 
CONTINUED NATURAL GRAZING PRODUCTION SYSTEM 

JOSÉ FLOREZ GÉLVEZ (FAC. CS. AGRARIAS, UNIV. PAMPLONA, COLOMBIA); CÉSAR FIEL (FAC. CS. VET. 
UNCPBA, TANDIL, ARGENTINA); CARLOS SAUMELL (FAC. CS. VET. UNCPBA, TANDIL, ARGENTINA); LUIS 
FUSÉ (FAC. CS. VET. UNCPBA, TANDIL, ARGENTINA); ERNESTO FREIJE (VETERINARIO ACTIVIDAD 
PRIVADA); PEDRO STEFFAN (FAC. CS. VET. UNCPBA, TANDIL, ARGENTINA); LUCÍA IGLESIAS (FAC. CS. VET. 
UNCPBA, TANDIL, ARGENTINA) 

En la Pampa Húmeda las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de los nematodos 
gastrointestinales durante todo el año, dado que los sistemas de producción se establecen sobre pasturas  
permanentes, las enfermedades parasitarias representan un problema de gran importancia. Ostertagia ostertagi es el 
parásito con mayor prevalencia. Se estudio la incidencia estacional de los parásitos gastrointestinales más comunes y 
para Ostertagia ostertagi el tiempo durante el cual la inhibición-desinhibición fue prevalente y las circunstancias bajo las 
cuales se presentó este fenómeno en un sistema de pastoreo natural, desde setiembre de 2006 a marzo de 2007. Se 
introdujeron 12 terneros de 4-6 meses de edad de 150 kgrs de peso en un potrero, mensualmente se extrajeron de a 
pares, y se alojaron en un corral alimentándose con heno libre de parásitos y agua durante 15 días, se los sacrifico para 
realizar: conteo e identificación de parásitos abomasales e intestinales, toma de sangre para medición de pepsinógeno 
plasmático. Ostertagia ostertagi predominó en todos los conteos de los animales sacrificados, desde mediados de 
primavera a inicios de otoño. Hubo incidencia en menor proporción de otras especies de parásitos como 
Trichostrongylus axei, Haemonchus placei, Cooperia oncophora y punctata, Nematodirus helvetianus. El mayor 
porcentaje de inhibición de Ostertagia ostertagi se presentó en el en el mes de diciembre y estuvo relacionado con el 
incremento de la temperatura y el fotoperíodo. Hubo una primera fase de desinhibición entre diciembre y enero, la cual 
no estuvo relacionado con la disminución de la temperatura máxima y mínima, pero si con la disminución del 
fotoperíodo. Una segunda fase o definitiva entre febrero y marzo la cual estuvo relacionada con la disminución de los 
tres parámetros analizados. Los factores climáticos en combinación con otros factores del parásito y hospedador 
parecieran ser los responsables del fenómeno de inhibición-desinhibición de Ostertagia ostertagi. 
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Código O-197  
AVALIAÇÃO ENTRE DIFERENTES MEIOS DE CULTIVO FECAL PARA OBTENÇÃO DE LARVAS INFECTANTES 
DE NEMATOIDES GASTRINTESTINAIS DE OVINOS.  
 

EVALUATION BETWEEN DIFFERENT MEANS OF FECAL CULTURE FOR OBTAINMENT OF INFECTIVE LARVAE 
OF GASTRINTESTINAL NEMATODES OF SHEEP. 

LETICIA  OLIVEIRA DA ROCHA (1LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL, CENTRO DE 
BIOCIÊNCIAS E BIOTECNOLOGIA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO, 
CAMPOS DOS GOYTACAZES, RIO DE JANEIRO.); CLÓVIS  DE PAULA SANTOS (1LABORATÓRIO DE 
BIOLOGIA CELULAR E TECIDUAL, CENTRO DE BIOCIÊNCIAS E IOTECNOLOGIA, UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RIO DE JANEIRO. CPS@UENF.BR) 

Diversos meios de cultivo podem ser utilizados para obtenção de larvas infectantes dos nematóides gastrintestinais de 
ruminantes. Neste trabalho a adição ou não de maravalha, vermiculita, fezes ovinas secas e a quantidade de fezes 
cultivadas por coprocultura foram avaliadas em relação ao número de Larvas infectantes. Para isto, fezes ovinas foram 
coletadas diretamente do reto e examinadas para nematóides gastrintestinais. As amostras positivas foram 
homogeneizadas e número médio de ovos por grama de fezes quantificado. Posteriormente, amostras de 4 gramas de 
fezes foram utilizadas por coprocultura sendo adicionado 0,5 gramas de maravalha, vermiculita e fezes ovinas secas. 
Nas coproculturas sem adição destes componentes 0,5 gramas de fezes foram adicionadas para compensação ou 11 
gramas especificamente para avaliação da interferência da quantidade de fezes. A exceção das fezes os demais  
componentes adicionados as coproculturas foram previamente esterilizados. 10 repetições foram feitas por cada 
componente avaliado. O número de larvas infectantes obtido nos cultivos fecais contendo vermiculita, maravalha, fezes 
secas ovinas, fezes e 15 gramas de fezes foram respectivamente: 962, 757, 692, 502 e 199. Houve diferença 
significativa entre os cultivos fecais de 15gramas de fezes com os demais, vermiculita e fezes, vermiculita e fezes 
secas. A adição de vermiculita ou maravalha em cultivos de fezes ovinas proporciona maior recuperação de larvas 
infectantes de nematóides gastrintestinais, em contrapartida, volumes maiores de fezes por coprocultura têm um efeito 
negativo nesta recuperação.  
 
 
Código O-198  
NEMATÓIDES GASTRINTESTINAIS EM AVESTRUZES CRIADOS NA REGIÃO DA BAIXADA LITORÂNEA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL 
 

GATROINTESTINAL NEMATODES IN OSTRICHES REARED IN LOWERED COASTLINE REGIONS IN RIO DE 
JANEIRO STATE, BRASZIL 

NICOLE BRAND EDERLI (UFRRJ); FRANCISCO CARLOS  RODRIGUES DE OLIVEIRA (UENF) 

A introdução e produção de avestruzes no Brasil tiveram inicio na ultima década e mesmo com as dificuldades que 
surgiram decorrentes da falta de conhecimento técnico, a estrutiocultura tornou-se um mercado promissor sendo alvo de 
grandes investidores.  Uma variada fauna parasitária pode acometer estas aves, porém os nematóides gastrintestinais 
são os mais relevantes e de maior impacto econômico, sendo Libyostrongylus spp e Codiostomum sp. os mais 
diagnosticados. Estudo recente permitiu a identificação de duas das três espécies Libyostrongylus através de exames 
fecais, facilitando assim seu diagnóstico, uma vez que este só era possível através de necropsia das aves.  Ainda não 
há relatos a cerca da prevalência destas duas espécies, L. douglassii, L. dentatus na literatura cientifica, sendo este o 
primeiro trabalho.  Para isto, foram coletadas 50 amostras fecais de avestruzes de quatro propriedades localizadas na 
região da Baixada Litorânea do Estado do Rio de Janeiro, diretamente do solo com auxilio de sacos plásticos, logo após 
a defecação do animal, com o cuidado de não coletar a parte em contato com o chão.  Estas amostras foram 
devidamente identificadas, armazenadas sob refrigeração e encaminhadas ao Laboratório de Sanidade Animal da 
UENF para posterior análise. Foram realizados cultivos fecais seguindo-se a tecnica descrita por Bonadimam et al. 
(2006) para obtenção e posterior identificação das larvas infectantes.  Foram quantificadas 100 larvas por animal e os 
resultados foram submetidos a análise descritiva e as médias comparadas através do teste de Tukey.  Ao analisar as 
larvas recuperadas, verificou-se a presença de três espécies de nematóides, L. douglassii, L. dentatus e C. struthionis, 
com as seguintes proporções médias 81,09 ± 12,86 (50-98); 13,53 ± 9,46 (2-35) e 5,15 ± 5,57 (0-20), respectivamente. 
A freqüência média de L. douglassii foi extremamente significativa (p<0,001) em relação às outras duas espécies, sendo 
esta a espécie com maior número de larvas infectantes presente nas fezes das avestruzes. Estes resultados 
caracterizam infecção mista de caráter enzoótico nos rebanhos e que a disseminação de L. douglassii é favorecida pela 
predominância de suas larvas infectantes nas fezes e conseqüentemente uma maior contaminação ambiental. 
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Código O-199 
INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO DO COMPLEXO TENÍASE-CISTICERCOSE EM UMA PROPRIEDADE RURAL DO 
MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES).  
 

PIDEMIOLOGICAL INVESTIGATION OF THE COMPLEX TAENIASIS-CYSTICERCOSIS IN A RURAL PROPRIETY 
OF THE MUNICIPALITY OF VILA VELHA (ES). 

GABRIEL  NUNES DE SALES CORREA (CRMV-ES); MÉDICO VETERINÁRIO AUTÔNOMO, GERENTE DO 
CRMV-ES. SERRA, ESPÍRITO SANTO. E-MAIL: gabrielmedicoveterinario@hotmail.com 

A cisticercose é a doença causada pela forma larvar da Taenia saginata ou da Taenia solium, sendo esta última 
comumente responsável por causar danos à saúde humana, a exemplo da neurocisticercose. Nos animais, o principal 
problema é o grande prejuízo aos frigoríficos (descarte). O objetivo deste trabalho foi desenvolver um inquérito 
epidemiológico, baseado no Projeto para o Controle do Complexo Teníase-Cisticercose, do Ministério da Saúde, numa 
propriedade rural localizada no município de Vila Velha, ES. Foram entrevistadas 31 pessoas e coletadas 22 amostras 
de fezes entre os entrevistados. Foram analisadas a presença de teníase, convulsões, procedência da água, presença 
de esgoto e hábitos alimentares. A análise das fezes não identificou a presença de ovos de tênia, mas identificou outros 
parasitos: Ascaris lumbricoides (4,54%), Hymenoleps nana (9,1%), Tricocephalus (Trichuris) trichiura (4,54%), Giardia 
lammblia (9,1%), ovos de ancilostomídeo (18,18%) e Entamoeba coli (68,18%); 18,18% das amostras obtiveram 
resultado negativo. Grande parte das pessoas entrevistadas (48,4%), realiza suas necessidades a céu aberto – o que é 
um grande risco para a contaminação de pastagem e hortas, bem como 9,7% dos entrevistados não possuem esgoto e 
dos 90,3% que possuem, 16,1% eliminam suas fezes à céu aberto, favorecendo o risco de contaminação. Não obstante, 
9,7% dos entrevistados compram carne em feiras livres. Dos 31 indivíduos, 16,1% preferem carne “mal-passada”, 
aumentando assim, as chances de contrair teníase. Cerca de 9,7% dos entrevistados já tiveram “solitária” na infância, 
mas apenas 33,33%, trataram o problema. Foi entregue para as famílias entrevistadas um folhetim com algumas 
noções de higiene básica, juntamente com o resultado dos exames. Àquelas pessoas com resultados positivos, foi 
sugerido que procurassem auxílio médico. Mesmo não tendo sido constatado o complexo teníase-cisticercose, não se 
pode descartar seu risco, sendo necessárias medidas de saneamento básico e campanhas de educação sanitária para 
um melhor esclarecimento deste problema.     Agradecimento  Gilton Luis Almada, André Pedrini Lorençoni. 
 
Código O-200  
SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DA TÉCNICA DE SEDIMENTAÇÃO (FOREYT, 2005) PARA O 
DIAGNÓSTICO DE FASCIOLA HEPATICA 
 

SENSIBILITY AND REPRODUCIBILITY OF A SEDIMENTAL TECHNIQUE (FOREYT, 2005) FOR FASCIOLA 
HEPATICA DIAGNOSIS 

ISABELLA MARTINS (UFES); CINTIA BERNARDO (UFES); BÁRBARA DE AVELAR (UFES); ISABELA BINOTTI 
(UFES); DIRLEI DONATELE (UFES); LOUISIANE NUNES (UFES) 

Os objetivos do presente trabalho foram avaliar a técnica de Foreyt (2005) e testar sua sensibilidade e reprodutibilidade 
no diagnóstico de Fasciola hepatica. Um total de 686 bovinos foram avaliados ao abate e 97 foram positivos para 
Fasciola hepática. Amostras de fezes desses animais foram coletadas, sendo 58 positivas para a técnica de 
sedimentação. A validade foi avaliada através do cálculo da sensibilidade e especificidade, que foram respectivamente 
de 59,8% e 100%, e a reprodutibilidade pelo indicador de concordância de Kappa que foi de 0,70, respaldados pelo 
teste quiquadrado, obtendo-se diferenças significativas (p < 0,001).  
Palavras-chave: Fasciola hepatica, diagnóstico, bovinos. 
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Código O-201  
ASPECTOS DA BIOLOGIA DE ORNITHODOROS BRASILIENSIS (ACARI: ARGASIDAE) EM LABORATÓRIO. 
 

ASPECTS ON THE BIOLOGY OF ORNITHODOROS BRASILIENSIS (ACARI: ARGASIDAE) IN LABORATORY 

JOÃO RICARDO MARTINS (IPVDF); ROVAINA L. DOYLE (IPVDF); DARCI M. BARROS-BATTESTI (INSTITUTO 
BUATANTAN); VALÉRIA C. ONOFRIO (INSTITUTO BUTANTAN) 

Desde os anos 50 não há relato da presença do argasídeo Ornithodoros brasiliensis no Rio Grande do Sul, único estado 
onde essa espécie foi descrita, havendo suspeita de que a mesma estivesse extinta. Recentemente foi relatado o 
reencontro desse carrapato em área rural do município de São Francisco de Paula, RS, cujos instares de ninfas e 
adultos colhidos nesta localidade foram levados ao Laboratório de Parasitologia do Instituto de Pesquisas Veterinárias 
Desidério Finamor, Eldorado do Sul, RS.  Desde então, os espécimes são mantidos sobre 1 cm areia, em recipientes 
isotérmicos, em temperatura ambiente (22-25°C) e umidade entre 70 e 80%. Periodicamente (10 -14 dias) eles são 
alimentados (27 - 40 minutos) em cobaios (Cavia porcellus), com exceção de uma ninfa, que permaneceu 1 hora e 40 
minutos fixa ao hospedeiro. Durante o processo, ocorre secreção do líquido coxal sobre o cobaio, e os carrapatos 
apresentam alteração na coloração do idiossoma, sendo clara no início, tornando-se pardo-escura no final. O peso dos 
espécimes antes e após a hematofagia é  variável, podendo chegar até 339% em ninfa. Cópula foi observada em alguns 
adultos, imediatamente após a alimentação, e apenas uma postura viável de 25 ovos (dimensão de 0,1 mm cada) foi 
verificada aos 18 dias depois do acasalamento. Outras posturas foram igualmente observadas, porém os ovos estavam 
inférteis. A eclosão ocorreu entre 20 e 22 dias, e as larvas com 18-20 dias, sem alimentação, realizaram muda para o 
primeiro instar ninfal. A maioria das ninfas realizou muda depois de alimentadas, em intervalos de 21-28 dias. 
*joaorsm@terra.com.br  
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Código O-202  
BIOLOGIA DE AMBLYOMMA OBLONGOGUTATUM (ACARI: IXODIDAE) EM LABORATÓRIO 
 

BIOLOGY OF AMBLYOMMA OBLONGOGUTATUM (ACARI: IXODIDAE) IN LABORATORY 

THIAGO  F. MARTINS (LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS II, DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL, FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA, 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP); GUILHERME  S. SABATINI  (LABORATÓRIO DE DOENÇAS 
PARASITÁRIAS II, DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL, 
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP); 
MAXWELL  M. MOURA (LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS II, DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL, FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA, 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP); MARCELO  B. LABRUNA (LABORATÓRIO DE DOENÇAS 
PARASITÁRIAS II, DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL, 
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP) 

Através de fêmeas ingurgitadas de Amblyomma oblongogutatum coletadas em cães no município de Monte Negro (RO), 
estudou-se a biologia deste carrapato em laboratório. As fases de vida livre foram observadas em incubadora a 27°C e 
UR>95%. Para a fase parasitária de larvas, utilizou-se três indivíduos das espécies Gallus gallus, Rattus norvegicus, 
Calomys callosus, Oryctolagus cuniculus, Cavia porcellus e dois Didelphis albiventris. Para a fase parasitária de ninfas, 
utilizou-se três indivíduos das espécies G.gallus, C.callosus, O.cuniculus e C.porcellus. Cada um destes hospedeiros foi 
infestado com 1000 larvas ou por 60 ninfas de aproximadamente 25 dias de idade. Dois Canis familiares foram 
infestados cada um, por quinze casais de carrapatos adultos. A média do período parasitário de larvas em dias foi de 
4,7 em G.gallus (amplitude=3-8), 6,3 em R.norvegicus(4-8), 5,8 em C.callosus(4-11), 6,6 em O.cuniculus(4-11) e 5,8 em 
C.porcellus(4-10). As proporções de larvas ingurgitadas recuperadas por cada espécie animal foram: G.gallus 5,5%, 
R.norvegicus 1,3%, C.callosus 4,9%, O.cuniculus 6,8% e C.porcellus 5,8%. Nenhuma larva foi recuperada de 
D.albiventris. Os valores médios em dias (seguidos da amplitude) dos períodos de ecdise de larvas, conforme a espécie 
de hospedeiro utilizada foram: G.gallus 15,8(12-20), R.norvegicus 15,9(13-17), C.callosus 15,2(13-19), O.cuniculus 
16,8(12-21) e C.porcellus 16,3(13-22). A média (amplitude) do período parasitário de ninfas em O.cuniculus foi de 4 
dias(4) e em C.porcellus foi de 5 dias(5), recuperando-se 3,3% das ninfas infestadas em O.cuniculus e 8,3% em 
C.porcellus. Nenhuma ninfa foi recuperada de G.gallus e C.callosus. Os períodos de ecdise médio de ninfas para 
adultos machos e fêmeas foram de 17,7(16-28) e 18,2(16-23) dias, respectivamente. Obtiveram-se 11 fêmeas 
ingurgitadas dos 2 cães (36,6% de recuperação), as quais apresentaram os seguintes valores médios: período 
parasitário 12,4 dias(11-15), peso ingurgitado 478mg(319-665), período pré-postura 7,1 dias(6-8), peso postura 
251mg(163-382), período de incubação dos ovos 47 dias(44-50) e índice de eficiência reprodutiva 52,2(47,1-57,5). O 
ciclo de A. oblongoguttatum pode ser completado com sucesso em laboratório. Enquanto cães foram ótimos  
hospedeiros para a fase adulta, nenhuma das espécies de hospedeiros testadas foi ótimo hospedeiro para os 
carrapatos imaturos. 
 
 
Código O-203 
MALÓFAGOS EM IRERÊS (DENDROCYGNA VIDUATA) E MARRECAS CABOCLAS (DENDROCYGNA 
AUTUMNALIS) RECEBIDAS NO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES, CETAS-MA. 
 

MALLOPHAGAN IN IRERÊS (DENDROCYGNA VIDUATA) AND MARRECAS CABOCLAS (DENDROCYGNA 
AUTUMNALIS) IN THE CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES, CETAS-MA. 

MAYRA ARAGUAIA PEREIRA  FIGUEIREDO (BOLSISTA PIBIC/CNPQ/UEMA); ANA CLARA GOMES DOS 
SANTOS (BOLSISTA BFP/FAPEMA/UEMA); RITA DE MARIA SEABRA NOGUEIRA DE CANDANEDO  GUERRA 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANNHÃO/UEMA) 

As aves anseriformes conhecidas como irerês (Dendrocygna viduata) e marrecas-caboclas (Dendrocygna  
autumnalis) têm ampla distribuição na América do Sul. A primeira ocorre na Bolívia, Argentina, Uruguai e em todo o 
Brasil e a marreca-cabocla do Texas, Estados Unidos, à Bolívia, Argentina e em grande parte do Brasil. Concentram-se 
em locais como brejos e lagos, são animais gregários que vivem em grandes grupos. Esse comportamento proporciona 
a troca de muitos dos seus ectoparasitos, na maioria piolhos e ácaros. Os piolhos e os ácaros plumícolas são os 
ectoparasitos mais freqüentes em aves silvestres, as altas infestações podem levar à grave desconforto dos 
hospedeiros pela irritação provocada por estes parasitos. O presente estudo foi desenvolvido para a pesquisa de 
ectoparasitos, a partir de amostras de 36 aves (21 irerês e 29 marrecas-caboclas), recebidas no Centro de Triagem de 
Animais Silvestres, CETAS-MA. Os espécimes coletados das aves foram fixados em álcool etílico 70°GL e montados 
em preparações permanentes para diagnóstico. Em 9 aves (25%) detectou-se parasitismo por piolhos dos gêneros 
Acidoproctus (Ischnocera, Philopteridae) e Trinoton (Amblycera, Menoponidae). Em 3 irerês houve parasitismo 
simultâneo por estes gêneros de piolhos, nos outros 4 a infestação foi por Trinoton sp. Em 2 marrecas-caboclas 
detectou-se parasitismo por Trinoton. Os resultados confirmam D. viduata e D. autumnalis como hospedeiros de 
Acidoproctus e Trinoton e, ampliam a distribuição geográfica destes gêneros. De igual forma, contribuem para o 
conhecimento da ectofauna de aves silvestres no estado do Maranhão. Estudos dessa natureza podem vir a contribuir 
para o estabelecimento das relações filogenéticas entre hospedeiros pelo fato de determinados gêneros estarem 
estritos a certas ordens de aves e, por vezes estritos a determinadas espécies de hospedeiros.  
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Código O-205  
OCORRÊNCIA DE ARGULUS SP. EM GIRINOS DE RÃ-TOURO (LITHOBATES CATESBEIANUS): PRIMEIRA 
NOTIFICAÇÃO 
 

OCCURRENCE OF ARGULUS SP. ON BULLFROG’S TADPOLES (LITHOBATES CATESBEIANUS): FIRST 
NOTIFICATION 

ANTONIO MATARESIO ANTONUCCI (PÓS-GRADUANDO DO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO); CLÁUDIA MARIS FERREIRA (PESQUISADOR DO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO); FERNANDA MENEZES FRANÇA (PÓS-GRADUANDO DO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO); PATRICIA  COELHO TEIXEIRA (PÓS-GRADUANDO DO CAUNESP UNESP JABOTICABAL); 
GUILHERME CASONI ROCHA (PÓS-GRADUANDO DO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO DE SÃO PAULO) 

Argulus são crustáceos pertencentes a subclasse Branchiura que parasitam inúmeras espécies de peixes. 
Sãofacilmente vistos por todo corpo dos hospedeiros, pois variam de alguns milímetros à vários centímetros e 
movimentam-se intensamente. Eles podem mudar de hospedeiro e permanecer longos períodos livres na água, pois 
podem nadar. Estes parasitos introduzem uma estrutura em ‘estilete’ no hospedeiro e inoculam enzimas digestivas para 
alimentar-se de células epiteliais e demais fluidos. Esta ação causa lesões graves no animal parasitado como: 
inflamações, irritações, hemorragias, necrose da área acometida, provocando anemia. Além destas lesões, podem 
servir como vetores mecânicos de outros patogênos. Foram identificados parasitos do gênero Argulus sp.  em girinos de 
rã-touro procedentes do centro de aqüicultura da UNESP de Jaboticabal – SP (CAUNESP), que seriam utilizados em 
experimentos  no Instituto de Pesca de São Paulo. Quinhentos girinos  foram aclimatados em caixas plásticas na 
densidade de 1 animal/L de água declorada onde foi detectada a infestação. Alguns parasitos foram coletados 
manualmente e levados ao microscópio estereoscópico para observação e identificação através de suas características 
morfológicas como cefalotórax arredondado e presença de ventosas na porção cranial ventral do animal. Atribuiu-se a 
ocorrência da infestação ao fato da água de abastecimento dos tanques de girinagem ser oriunda dos tanques de 
piscicultura. Tentando mitigar a infestação utilizou-se, explanatoriamente, o ectoparasiticida BUTOX® por ser um 
produto rotineiramente empregado na pecuária e, pelo fato de não existirem tratamentos específicos para anfíbios 
anuros e esta parasitose em ranicultura. O medicamento foi utilizado em de banho de imersão na concentração de 
1mL/2L de água.Observou-se 100% de mortalidade dos parasitos após 15 minutos de exposição ao produto, mas   
também se contatou alta mortalidade de girinos (50%). Novas investigações sobre a dose e o tempo de exposição a 
este ectoparasiticida devem ser realizadas para melhorar sua possível utilização nestes organismos aquáticos. 
 
 
Código O-206 
ASPECTOS BIONÔMICOS DOS ESTÁDIOS NÃO PARASITÁRIOS E PARÂMETROS REPRODUTIVOS DE 
AMBLYOMMA ROTUNDATUM KOCH, 1844 (ACARI: IXODIDAE) APÓS ALIMENTAÇÃO EM WAGLEROPHIS 
MERREMII WAGLER, 1824 (SERPENTES:COLUBRIDAE), SOB CONDIÇÕES CONTROLADAS DE LABORATÓRIO. 
 

BIONOMICS ASPECTS OF THE UNPARASITED STAGES AND REPRODUCTIVE PARAMETERS OF AMBLYOMMA 
ROTUNDATUM KOCH, 1844 (ACARI: IXODIDAE) AFTER FED ON WAGLEROPHIS MERREMII WAGLER, 1824 
(SERPENTES:COLUBRIDAE), UNDER LAB CONTROLED CONDITIONS. 

DANIEL SOBREIRA RODRIGUES (EPAMIG - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS); 
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA, EV - UFMG); 
RICARDO MACIEL (FUNED - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS); ROMÁRIO CERQUEIRA LEITE (DEPARTAMENTO 
DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA, EV - UFMG); EDUARDO BASTIANETTO (DEPARTAMENTO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA, EV - UFMG) 

O carrapato Amblyomma rotundatum parasita animais de sangue frio e reproduz-se obrigatoriamente por  
partenogênese. Esse ixodídeo tem sido observado, com freqüência, parasitando répteis e anfíbios em condições 
naturais e eventualmente em cativeiro, no Brasil e em vários países das Américas. Embora existam alguns estudos 
sobre a sua biologia, muito pouco se sabe a respeito do seu parasitismo em ofídios, um importante grupo de 
hospedeiros naturais. Com o objetivo de observar aspectos bionômicos de estádios não parasitários e parâmetros 
reprodutivos, uma colônia de A. rotundatum foi estabelecida no Laboratório de Endo-ectoparasitoses do Departamento 
de Medicina Veterinária Preventiva da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais. Após 
alimentação em ofídios da espécie Waglerophis merremii, conhecida popularmente como boipeva, as fases não 
parasitárias foram mantidas em estufa BOD a 27ºC, 75 a 95% de umidade relativa do ar e escotofase. Para este 
experimento foram observados os seguintes valores médios e desvios padrão: período de muda de larvas para ninfas 
de 11,43±1,60 dias (9 a 18 dias), período de muda de ninfas para fêmeas de 16,42±0,89 dias (14 a 19 dias), período de 
pré-postura de 5,86±1,52 (2 a 8 dias), período de postura de 17,05±3,84 (10 a 25 dias), período de incubação dos ovos 
de 29,40±6,00 (17 a 41 dias), peso de fêmeas ingurgitadas de 659±230 (0,166 a 0,953g), peso de posturas de 281±132 
(0,042 a 0,492g), eclodibilidade de 85%±16% (20 a 95%), índice de conversão em ovos de 41%±11% (15 a 53%) e 
índice de conversão em larvas de 36%±12% (3 a 50%).  
Agradecimento CNPq 
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Código O-207 
RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS COMO PARASITA DE VEADO-CAMPEIRO (OZOCTOCEROS 
BEZOARTICUS) E DO GADO BOVINO NO PANTANAL CENTRAL DO BRASIL. 
 

RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS (ACARI: IXODIDAE) AS A PARASITE OF PAMPAS-DEER 
(OZOCTOCEROS BEZOARTICUS) AND CATTLE IN CENTRAL PANTANAL OF BRAZIL. 

PAULO HENRIQUE DUARTE  CANÇADO (UFRRJ); CARLOS ANDRÉ ZUCCO (UFMS); ELIANE MATTOS PIRANDA 
(UFRRJ); JOÃO LUIZ HORACIO FACCINI (UFRRJ); GUILHERME DE MIRANDA MOURÃO (EMBRAPA/CPAP) 

No Pantanal Brasileiro, onde animais domésticos e selvagens compartilham os mesmos habitats; hospedeiros, parasitas 
e ambientes encontram-se em interação complexa e dinâmica. Rhipicephalus (Boophilus) microplus é o carrapato 
bovino mais importante no Brasil. Nas últimas duas décadas práticas de manejo vem sendo substituídas com objetivo 
de aumentar a produtividade. Áreas de florestas estão sendo substituídas por pastagens exóticas e os produtores 
começam a utilizar raças européias no lugar do Nelore. O veado-campeiro é um cervídeo que ocorre em áreas de 
campo na América do sul. Entre dezembro/2005 e janeiro/2007, foram coletados carrapatos de 20 veados-campeiros e 
172 bovinos. Os valores de abundância, intensidade parasitária e prevalência de carrapatos no gado foram menores 
que os valores encontrados no veado-campeiro (p<0.05), indicando que o veado-campeiro é mais susceptível que o 
bovino. O elevado número de fêmeas ingurgitadas coletadas, sua capacidade de ovipor e o percentual de eclosão 
indicam que a população veado-campeiro na região de estudo é suficiente para manter o R.(B.)microplus, desta 
maneira participando na epidemiologia dos carrapatos e das doenças por eles transmitidas. O recente desmatamento, a 
introdução de Brachiaria sp. e do gado europeu precisam ser cuidadosamente avaliados, para prevenir perdas na 
industria do gado e vida selvagem.  
 
 
Código O-208 
INFESTAÇÃO DE LARVAS DE DÍPTEROS DA FAMÍLIA MUSCIDAE EM JABUTI-PIRANGA (GEOCHELONE 
CARBONARIA)  
 

INFESTATION OF LARVAE OF DIPTEROUS OF THE MUSCIDAE FAMILY IN RED-FOOTED TORTOISE 
(GEOCHELONE CARBONARIA) 

CLAUDIA BEZERRA DA SILVA (ACADÊMICA DE MEDICINA VETERINÁRIA/ BOLSISTA DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA-CNPQ/ LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS/ DESP/ UFRRJ); EDILAMAR VELOSO DE 
ANDRADE (ACADÊMICA DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UFRRJ/ ACADÊMICA BOLSISTA DO CETAS-IBAMA); 
VINICIUS MODESTO DE OLIVEIRA (MESTRE EM  MEDICINA VETERINÁRIA/ COORDENADOR DO CETAS\ 
IBAMA); MARCUS SANDES PIRES (MESTRANDO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS/ UFRRJ); RUBENS PINTO DE 
MELLO (PESQUISADOR DA FIOCRUZ-RJ/ LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA); ARGEMIRO SANAVRIA 
(PROFESSOR ASSOCIADO DO DESP - INSTITUTO DE VETERINÁRIA – UFRRJ) 

Geochelone carbonaria, conhecida como Jabuti, pertencente à ordem Chelonia, caracteriza-se por possuir uma camada 
externa queratinizada formada pelo conjunto de placas epidermais presentes no casco. Lacerações ou traumas podem 
favorecer a ocorrência de miíases, caracterizada como a infestação por larvas de dípteros nos tecidos do animal, 
agravando as lesões pré-existentes. Dípteros que possuem desenvolvimento larval em matéria orgânica em 
decomposição, carcaças, fezes ou lixos urbanos podem promover miíases secundárias ou facultativas assim como 
também infestações acidentais. Objetivos: O objetivo do presente trabalho é relatar um caso de infestação por larvas de 
Musca domestica e Fannia scalaris em G. carbonaria. Jabuti de 13 anos, fêmea, acometida por queimaduras no casco, 
patas e face, foi enviada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente em 
dezembro de 2007. Ao exame clínico constatou-se odor fétido e desprendimento das placas do casco, sob as quais foi 
observada a presença de larvas de dípteros na película dérmica que recobre a estrutura óssea. Foram retiradas 28 
larvas de terceiro instar para a identificação. Para observação da emergência, as larvas foram depositadas em frasco 
medindo 20 cm de altura e 10 cm de diâmetro contendo serragem estéril, fechado com pano para permitir a aeração, 
acondicionado em estufa aclimatizada a 27 ºC e umidade relativa de 60%. O animal recebeu tratamento com banho de 
imersão em iodopovidona de uso tópico diluído a 10% em água. A identificação das espécies M. domestica e F. scalaris 
foi realizada após a emergência dos dípteros adultos, através da chave de Guimarães & Papavero. Infestações 
promovidas por moscas pertencentes à família Muscidae são pouco comuns, contudo podem ocorrer, quando se 
encontra um meio atrativo e favorável às fêmeas grávidas realizarem sua postura, e posterior desenvolvimento larval 
destas espécies no tecido animal. 
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Código O-209  
OCORRÊNCIA DE CARRAPATOS (ACARI: IXODIDAE) EM CAPIVARAS (HYDROCHAERIS HYDROCHAERIS 
LINNAEUS, 1766) DE CRIAÇÃO SEMI-INTENSIVA NO SUL DO RIO GRANDE DO SUL: ADULTOS DE 
AMBLYOMMA DUBITATUM NEUMANN, 1899 E IMATUROS DE AMBLYOMMA SP 
 

OCCURRENCE OF TICKS (ACARI: IXODIDAE) IN CAPYBARA (HYDROCHAERIS HYDROCHAERIS LINNAEUS, 
1766) OF CREATION SEMI-INTENSITY INTO THE SOUTH OF RIO GRANDE DO SUL: ADULTS OF AMBLYOMMA 
DUBITATUM NEUMANN, 1899 E IMATUROS DE AMBLYOMMA SP 

LUCIANA WELTER WENDT (UFPEL); KARINA PAUL (UFPEL); MAX SILVA PINHEIRO (EMBRAPA); GRACIELA 
AUGUSTO XAVIER (UFPEL); NARA AMÉLIA FARIAS (UFPEL); JERÔNIMO LOPES RUAS (UFPEL); JOÃO 
GUILHERME WERNER BRUM (UFPEL) 

As capivaras Hydrochaeris hydrochaeris são nativas do continente americano e os maiores roedores conhecidos. A 
criação em cativeiro vem crescendo, juntamente com a necessidade de manter a sanidade desses animais. Em 
ambiente natural, as capivaras podem ser parasitadas por várias espécies de carrapatos, sendo a maioria do gênero 
Amblyomma. A amostragem foi obtida de uma criação semi-intensiva, pertencente à Embrapa Clima Temperado, no 
município de Pelotas, RS, latitude 31°45'46'',  longitude 52°19'55'' e altitude de 13m. No setor de crescimento foram 
inspecionadas 10 capivaras com histórico de administração de endectocida. No setor de reprodução foram 12, sendo 10 
jovens com idade inferior a dois meses, e duas fêmeas adultas. Os ixodídeos foram preservados em álcool 70°GL, e os 
adultos foram identificados de acordo com chave específica. Foram coletados um total de 1070 ixodídeos, sendo 592 
adultos de Amblyomma dubitatum e 478 imaturos de Amblyomma sp (10 larvas e 468 ninfas). No setor de reprodução 
as capivaras jovens apresentaram prevalência de 90% de carrapatos adultos, e 70% de imaturos, abundância de 39,6 
de adultos e 7,7 de imaturos, e intensidade média de parasitismo de 44% de adultos e 11% de imaturos. As fêmeas 
adultas apresentaram 100% de prevalência, tanto para os carrapatos adultos quanto para os imaturos; abundância de 
50,5 e 147,5 para adultos e imaturos, respectivamente. Estes valores também correspondem à intensidade média de 
parasitismo. No setor de crescimento, as capivaras apresentaram prevalência de 58,3% de parasitos adultos e 67% de 
imaturos. A abundância de adultos foi de 7,91 e imaturos 8,83; a intensidade média de parasitismo foi de 13,57% e 
13,25% para adultos e imaturos, respectivamente. Pode-se concluir que neste sistema de criação, Amblyomma 
dubitatum apresenta alta prevalência, sendo a única espécie encontrada. 
 
 
Código O-210  
INFLUÊNCIA DO ECTOPARASITISMO NO SUCESSO REPRODUTIVO DE PYGOCHELIDON CYANOLEUCA  NA 
REGIÃO CENTRAL DO BRASIL. 
 

INFLUENCE OF ECTOPARASITISM IN REPRODUCTIVE SUCCESS OF PYGOCHELIDON CYANOLEUCA IN THE 
CENTRAL REGION OF BRAZIL. 

HELIO SPINDOLA ATAIDE (FACULDADE ALVORADA); EDISON ROGERIO CANSI (UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA) 

A relação de parasitismo causa prejuízos diversos ao hospedeiro, alterando a historia de vida dos indivíduos 
contaminados, através da redução do valor adaptativo, debilitando a saúde dos indivíduos e algumas vezes 
ocasionando a morte. Parasitas aumentam também as necessidades nutricionais de seus hospedeiros exigindo 
acréscimo no cuidado parental quando a prole esta parasitada. Diversos estudos apontam o parasitismo como 
responsável pela diminuição do sucesso reprodutivo e aumento do custo do cuidado parental dos adultos reprodutores.  
Está relação estreita entre parasitas e hospedeiros já vem sendo explorada a muito tempo em diversas espécies de 
aves.  O objetivo deste trabalho foi de verificar a influência do ectoparasitismo no sucesso reprodutivo de andorinha 
pequena de casa (Pygochelidon cyanoleuca), a ave da família HIRUNDINAE que reproduz em cavidades abertas, na 
região de Brasília. Acompanhamos todo o estágio reprodutivo de quinze ninhos desta ave durante os meses de 
novembro a janeiro de 2007. Em cada ninho coletamos os ectoparasitas presentes nos ninhegos e no ninho, os 
parasitas identificados pertenciam ao gênero Dermanyssus. Para avaliarmos a intensidade parasitária utilizamos a 
metodologia que consiste na inserção da mão do pesquisador sobre o ninho durante dez segundos, seguido da 
contagem dos parasitas, e após efetuamos uma classificação entre 0, 5, 10, 20, 30 e 50 parasitas presentes na mão. 
Esse método foi repetido quatro vezes a cada dois dias. Correlacionamos a intensidade parasitária e o sucesso 
reprodutivo, número de filhotes que sobreviveram por ninho. O sucesso reprodutivo foi significativamente menor nos 
ninhos com alta infestação, apresentando em alguns deles a mortalidade de toda ninhada. Os resultados obtidos 
corroboram o estreito relacionamento entre parasitas e hospedeiros e parasitas, e demonstra como o parasitismo pode 
moldar o sucesso reprodutivo das espécies.  Agradecimento     Capes 
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“ENTOMOLOGIA / ARTROPODE (INSECTA-ACARI) / RESISTÊNCIA ÀS DOENÇAS 
PARASITÁRIAS” 
 
Código O-211  
ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL POR MEIO DE TUBOS CAPILARES DE FÊMEAS PARCIALMENTE INGURGITADAS 
DO CARRAPATO DERMACENTOR (ANOCENTOR) NITENS 
 

ARTIFICIAL FEEDING THROUGH CAPILLARIES TUBES OF ENGORGED PARTIALLY FEMALES OF THE TICK 
DERMACENTOR (ANOCENTOR) NITENS.]  

CHARLES PASSOS RANGEL (UFRRJ); NATHALIE COSTA DA CUNHA (UFRRJ); JANIA DE REZENDE (UFRRJ); 
FÁBIO JORGE MOREIRA DA SILVA (UFRRJ); FABÍOLA DO NASCIMENTO CORRÊA (UFRRJ); RAFAELLA 
CÂMARA TEIXEIRA (UFRRJ); JENEVALDO BARBOSA DA SILVA (UFRRJ); BRUNA DE AZEVEDO BAÊTA (UFRRJ); 
ADIVALDO HENRIQUE DA FONSECA (UFRRJ) 

Alimentação artificial é uma importante ferramenta para estudar o mecanismo de alimentação de carrapatos e a 
transmissão de agentes patogênicos na ausência de hospedeiros vertebrados. O objetivo foi alimentar artificialmente 
fêmeas parcialmente ingurgitadas de Dermacentor (Anocentor) nitens, provenientes de eqüinos naturalmente infestados 
e verificar a influência desta técnica sobre os parâmetros biológicos da espécie. Fêmeas parcialmente ingurgitadas 
foram coletadas, pesadas e separadas em faixas de peso de 40 a 60 miligramas e 60 a 100 miligramas. Para cada faixa 
foram formados quatro grupos de peso homogêneo, alimentados nos períodos de seis, 12, 24 e 36 horas por meio de 
tubos capilares contendo sangue bovino citratado. Observou-se que a alimentação artificial promoveu ganho do peso 
crescente em ambas as faixas e em todos os tempos determinados. Os carrapatos alimentados artificialmente por 
períodos mais prolongados, apresentaram parâmetros da fase não-parasitária próximos aos observados em condições 
de laboratório para esta espécie. Fêmeas de D. (A.) nitens parcialmente ingurgitadas foram capazes de ingerir grande 
volume de sangue quando submetidas à alimentação artificial por meio de tubos capilares, sem causar influência nos 
parâmetros biológicos. 
Palavras-chave: Ixodídeo, Anocentor nitens, alimentação in vitro 
 
 
Código O-213  
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL CONDICIONANTE DO PARASITISMO POR CARRAPATOS NO ESTABELECIMENTO 
DE MIIASE EM MAMÍFEROS NO RIO DE JANEIRO 
 

EVALUATION OF POTENTIAL CONDICIONING FACTOR BY TICK INFECTION IN THE ESTABLISHMENT OF 
MIIASIS IN MAMMALS IN RIO DE JANEIRO 

VIVIANE MARQUES ANDRADE (IOC.FIOCRUZ); NICOLAU MAUÉS SERRA-FREIRE (IOC.FIOCRUZ) 

Os carrapatos são ectoparasitos importantes e vetores de agentes infecciosos para o homem e animais. Larvas de  
algumas espécies de moscas tem importância por parasitarem tecidos de animais. Este estudo objetivou identificar o 
parasitismo por carrapatos como fator condicionante para infestação por larvas de moscas em mamíferos mantidos em 
ambiente urbano e rural no Rio de Janeiro. Animais atendidos por veterinários no estado do Rio de Janeiro com 
parasitismo conjunto serviram como unidades experimentais da amostra de conveniência. Os carrapatos foram 
coletados manualmente, colocados em frascos etiquetados com etanol 70%; as larvas de moscas foram coletadas com 
pinça e colocadas em frascos com etanol 70%, glicerinado 5%. Os espécimes foram identificados no Laboratório de 
Ixodides Referência Nacional em Vetores das Riquétsias (LIRN) utilizando estereomicroscópio. Os dados foram 
analisados estatisticamente pelo coeficiente de afinidade das relações parasitos/hospedeiros, risco relativo, atribuível,  
fração de risco, e a significância pelo teste “t” (&#945; = 5%). Os resultados mostram que a afinidade é forte e 
significativa para a associação R. sanguineus e C. macellaria (tcal=6,17) em caninos; em caprinos a afinidade é 
acentuada e significativa (tcal=4,47) para a associação B. microplus e C. macellaria, e entre A. nitens e C. hominivorax 
(tcal=3,72) em felinos;.a afinidade foi acentuada e não significativa para B. microplus e C. macellaria em ovinos (tcal=3), 
e bovinos (tcal=3). Infecção por carrapatos quadruplica a chance de acontecer miíase; 76% do risco de miíase nas 
infecções conjuntas de carrapato e larva de mosca decorre do comportamento homoxeno do carrapato; 80% do risco de 
miiase posterior a colonização dos carrapatos é atribuível a ruptura do idiossoma do carrapato ou a lesão da pele 
provocada pelo hospedeiro tentando se livrar do ixodídeo. Conclui-se que carrapatos funcionam como fator 
condicionante para instalação de miíases em mamíferos de ambiente urbano e rural no Rio de Janeiro. 
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Código O-214  
NOTIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA DA LARVA DE DERMATOBIA HOMINIS À ABAMECTINA 
 

NOTIFICATION OF RESISTANCE IN DERMATOBIA HOMINIS GRUBS TO ABAMECTIN 

C. A. M. SAKAMOTO (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - 
FCAV/UNESP/JABOTICABAL); W. D. Z. LOPES (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - 
FCAV/UNESP/JABOTICABAL); R. C. A. LIMA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - 
FCAV/UNESP/JABOTICABAL); T. R. SANTOS (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - 
FCAV/UNESP/JABOTICABAL); R. P. MENDONÇA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - 
FCAV/UNESP/JABOTICABAL); H. C.  SILVA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - 
FCAV/UNESP/JABOTICABAL); V. E.  SOARES (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - 
FCAV/UNESP/JABOTICABAL); C. BUZZULINI (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - 
FCAV/UNESP/JABOTICABAL); G. P. OLIVEIRA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - 
FCAV/UNESP/JABOTICABAL); A. J.  COSTA (CPPAR - CENTRO DE PESQUISAS EM SANIDADE ANIMAL - 
FCAV/UNESP/JABOTICABAL) 

O berne, forma larvar da Dermatobia hominis, é considerado um parasito responsável por prejuízos à pecuária bovina, 
tanto no desempenho produtivo, quanto na qualidade do couro, pela irreversibilidade cicatricial originária do processo de 
furunculose subcutânea. O tratamento terapêutico tem como opção produtos químicos administrados sob diferentes vias 
de aplicação. Em uma propriedade rural situada no município de Formiga, MG, 20 bovinos naturalmetne infestados por 
larvas de Dermatobia hominis foram utilizados para avaliação anti-cuterebricida de uma formulação contendo 
Abamectina 0,5%. Contagens de nódulos em toda superfície corpórea foram realizadas nos dias -1 e -2, sendo 
constituído, em seguida, dois grupos de 10 animais, homogeneamente  randomizados pela infestação e peso/animal. 
No dia zero, administrou-se no GI (Controle) solução fisiológica e no GII, abamectina 0,5%, sendo ambos na dose de 
1mL/10kg/pv, via tópica (“pour-on”). Subseqüentes contagens de nódulos foram efetuadas no 3º, 7º, 14º, 21º e 28º DPT 
(dias pós-tratamento). Observou-se baixa atuação da abamectina, com variação de eficácia da primeira contagem 
(3,01%) ao 28º DPT (66,48%), quando atingiu o percentual máximo. Tais índices, além de insatisfatórios pela legislação 
vigente, possibilitam inferir que a população de larvas de Dermatobia hominis estudada é resistente à abamectina, fato 
inédito na literatura consultada. 
 
Código O-215  
INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL, POR MEIO DE TUBOS CAPILARES, NOS PARÂMETROS 
BIOLÓGICOS DE FÊMEAS DE DERMACENTOR (ANOCENTOR) NITENS (ACARI: IXODIDAE) COM PESO DE 40 A 
70  MILIGRAMAS 
 

INFLUENCE OF THE ARTIFICIAL FEEDING, THROUGH CAPILLARIES TUBE, IN THE BIOLOGICAL PARAMETERS 
OF FEMALES OF DERMACENTOR (ANOCENTOR) NITENS (ACARI: IXODIDAE) WITH WEIGHT OF 40 TO 70 
MILLIGRAMS 

BRUNA  DE AZEVEDO BAÊTA (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); CHARLES PASSOS 
RANGEL   (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); NATHALIE COSTA DA CUNHA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); JENEVALDO BARBOSA DA SILVA (UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); FÁBIO JORGE  MOREIRA DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL 
RURAL DO RIO DE JANEIRO); JANIA  DE REZENDE (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO); 
ADIVALDO HENRIQUE DA FONSECA (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO) 

Alimentação artificial é uma técnica que possibilita a redução do número de animais de laboratório necessários para 
pesquisas que envolvam carrapatos vetores. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da alimentação artificial, 
por meio de tubos capilares, nos parâmetros biológicos da fase não-parasitária de fêmeas parcialmente ingurgitadas de 
Dermacentor (Anocentor) nitens. Após coleta manual em eqüinos naturalmente infestados, carrapatos pesando entre 
40-70 miligramas foram separados em quatro grupos de peso homogêneo, com 14 fêmeas cada. Para alimentação 
artificial, as fêmeas foram fixadas em bandejas de isopor com fita dupla face e expostas aos tubos de microhematócrito 
contendo sangue bovino citratado. Os carrapatos foram alimentados por seis, 12, 24, 36 horas, sendo mantidos em 
B.O.D., à temperatura de 27±1°C e umidade superior a 80%. Posteriormente, os carrapatos foram pesados para 
verificação da ingestão de sangue e fixados em placas de Petri para análise dos parâmetros biológicos, retornando para 
B.O.D. Para análise dos resultados, foram utilizados ANOVA e teste de Tukey com nível de significância de 5%, para 
comparação das médias. Os pesos médios em miligrama adquiridos foram 17,24±13,08; 38,17±23,04; 87,26±44,5; 
123,69±22,42 nos grupos 6, 12, 24, 36 horas, respectivamente. O ganho de peso foi progressivo, porém a partir de 12 
horas não houve diferença significativa entre os grupos. O período de postura e o peso da massa de ovos apresentaram 
diferença significativa a partir de 24 horas de alimentação. Os valores médios observados para os índices de eficiência 
nutricional e reprodutiva não apresentaram diferença significativa a partir de 12 horas de alimentação, além disso, 
verificou-se em 92% dos carrapatos a eclosão das larvas. Fêmeas de D.(A.) nitens parcialmente ingurgitadas e 
provenientes de infestação natural foram capazes de ingerir grande volume de sangue quando alimentadas 
artificialmente por tubos capilares, não havendo interferência nos parâmetros biológicos. 
Agradecimento Faperj e CNPq 
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Código O-216  
INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL POR MEIO DE TUBOS CAPILARES SOBRE A BIOLOGIA DA FASE 
NÃO PARASITÁRIA DE FÊMEAS DE RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS 
 

INFLUENCE OF THE ARTIFICIAL FEEDING THROUGH CAPILLARIES TUBE ON THE BIOLOGY OF THE NON-
PARASITIC PHASES OF FEMALES OF RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS 

CHARLES PASSOS RANGEL (UFRRJ); NATHALIE COSTA DA CUNHA (UFRRJ); RAFAELLA CÂMARA TEIXEIRA 
(UFRRJ); JENEVALDO BARBOSA DA SILVA (UFRRJ); MATHEUS DIAS CORDEIRO (UFRRJ); ADIVALDO 
HENRIQUE DA FONSECA (UFRRJ) 

Alimentação artificial é uma ferramenta importante, por constituir opção para minimizar o uso de animais na  
experimentação científica, propiciando estudo da transmissão de bioagentes na ausência do hospedeiro vertebrado.  O 
objetivo foi verificar a influência da alimentação artificial, por meio de microcapilares, nos parâmetros da fase não-
parasitária de fêmeas de Rhipicephalus (Boophilus) microplus, previamente alimentadas em bovinos. Fêmeas 
parcialmente ingurgitadas pesando entre 40,6-69,7 miligramas foram separadas em quatro grupos de peso homogêneo, 
com 10 fêmeas cada e fixadas em bandejas de isopor com fita dupla face. Para alimentação artificial, tubos de 
microhematócrito contendo sangue bovino citratado foram posicionados sobre o aparelho bucal dos carrapatos. Os 
grupos foram alimentados por seis, 12, 24, 36 horas, sendo mantidos em estufa, à temperatura de 27±1°C e umidade 
superior a 80%. Após alimentação artificial, os carrapatos foram pesados para verificação da ingestão de sangue. Para 
acompanhamento dos parâmetros biológicos, os carrapatos foram fixados em placas de Petri, e mantidos na estufa. O 
grupo controle foi formado de teleóginas oriundas de bovinos, sendo mantido nas  
condições de temperatura e umidade dos grupos tratados. Para análise estatística utilizou-se análise de variância e 
teste de Tukey com nível de significância 5%, para comparações de médias. Os pesos médios em miligrama adquiridos 
foram 12,33±15,17; 33,41±21,27; 67,53±27,57; 79,47±45,53 nos grupos seis, 12, 24, 36 horas, respectivamente. Os 
dois grupos expostos por menos tempo aos microcapilares apresentaram diferença estatística em relação ao grupo de 
36 horas. A partir de 24 horas de alimentação foi observada diferença significativa entre os parâmetros biológicos dos 
grupos alimentados artificialmente, exceto nos parâmetros período de postura e peso da quenógina. Embora as fêmeas 
alimentadas artificialmente por meio de microcapilares não tenham atingido ingurgitamento total, os resultados 
apresentados demonstram que a técnica não influenciou nos parâmetros biológicos da espécie. 
Agradecimento Capes e Faperj 

 
 
“ENTOMOLOGIA / ARTROPODE (INSECTA-ACARI) / ESTRATÉGIAS / MÉTODOS DE 
CONTROLE” 
 
Código O-217  
AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE DIFERENTES MÉTODOS DE COLETA DE HEMOLINFA DO 
CARRAPATO BOOPHILUS MICROPLUS 

WENDELL PERINOTTO (UFRRJ); PATRÍCIA GÔLO (UFRRJ); MARIANA CAMARGO (UFRRJ); ISABELE ÂNGELO 
(UFRRJ); VÂNIA BITTENCOURT (UFRRJ) 

O presente trabalho teve como objetivo verificar quantitativamente e qualitativamente dois diferentes métodos de coleta 
de hemolinfa do carrapato Boophilus microplus. Para o experimento sessenta teleóginas com peso entre 180 e 220 mg, 
três dias após a coleta, foram divididas em dois grupos com trinta repetições cada. No grupo 1 a coleta da hemolinfa foi 
realizada através de perfuração dorsal do idiossoma e no grupo 2 por cortes transversais das patas. No grupo 1 foram 
feitos furos na cutícula utilizando agulha de seringa de insulina e com auxilio de tubos capilares de 0,3 e 0,5 mm 
acoplados a um tubo de borracha flexível, a hemolinfa foi aspirada por sucção e acondicionada em eppendorfs. No 
grupo 2 foram feitos cortes transversais nas patas e a hemolinfa foi aspirada utilizando o mesmo método. Após a 
obtenção da hemolinfa esta foi avaliada quantitativamente, utilizando micropipetas graduadas de Hamilton. No grupo 1 
obteve-se 181,6 microlitros, enquanto no grupo 2 obteve-se 120,1 microlitros. Qualitativamente foi avaliado o aspecto da 
hemolinfa e pode se observar que o grupo 1 apresentou uma coloração avermelhada, enquanto que no grupo 2, a 
mesma se apresentou incolor. Com esses resultados conclui-se que o método de coleta dorsal possibilita uma 
quantidade maior de hemolinfa, no entanto a qualidade da hemolinfa coletada pelas patas aparenta ser melhor. Estes 
conhecimentos facilitam a orientação de novas pesquisas necessitando apenas adequamento da técnica a ser utilizada.  
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Código O-218  
CONTROLE SELETIVO DO RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS EM BOVINOS CRIADOS EM CAMPO 
NATIVO, NO MUNICÍPIO DE LAGES, SC. 
 

SELECTIVE CONTROL OF RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS IN BOVINES CREATED IN NATIVE 
FIELD, IN THE CITY OF LAGES, SC. 

ANTONIO  PEREIRA DE SOUZA (UDESC); FERNANDA  PAIM (UDESC); VALDOMIRO  BELLATO (UDESC); 
AMÉLIA  APARECIA SARTOR (UDESC); NATASHA  TAVARES SELL (UDESC) 

A realização deste trabalho teve como objetivos avaliar o método de controle seletivo do Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus aos carrapaticidas e reduzir os custos com o controle. O experimento foi realizado em uma propriedade rural 
a 25 km de Lages/SC, de maio de 2007 a março de 2008, em duas invernadas de campo nativo, naturalmente 
infestadas com R. (B.) microplus. Utilizaram-se 40 bovinos, com um ano de idade, divididos em dois grupos de 20 
animais. A cada 14 dias foi realizada a contagem das teleóginas, com tamanho maior ou igual a quatro milímetros, no 
lado direito do corpo dos animais, e o valor obtido, multiplicado por dois. Foi utilizado, quando necessário, o fipronil 
(1mg/kg), aplicado dorsalmente sobre os animais. O grupo 1 (controle) foi tratado quando a média do grupo era igual ou 
superior a 40 teleóginas e no grupo 2 (seletivo) foram tratados os animais que apresentaram uma infestação igual ou 
superior a 40 teleóginas. Os animais de ambos os grupos foram tratados com sulfóxido de albendazole (5mg/kg), por via 
subcutânea, quando a infecção parasitária foi superior a 250 ovos por gramas de fezes de helmintos da ordem 
Stronylida, e tratamento bernicida de uso tópico com triclorfon a 10%, nos animais que apresentaram infestações 
superiores a 10 nódulos. A cada 28 dias foi realizada a pesagem dos animais para análise da relação custo/benefício. 
Foram realizados 60 tratamentos carrapaticidas no grupo 1 e 40 no grupo 2. Durante o estudo, os dois grupos 
receberam três aplicações de anti-helmíntico. Em relação ao ganho de peso, os animais do grupo 2 obtiveram em 
média, no período, 20,23Kg a mais que a média dos animais do grupo 1. Os resultados obtidos até o momento, 
apontam o controle seletivo como método viável para o controle do R. (B.) microplus, em pequenas propriedades, pelo 
menor número de tratamentos e maior ganho de peso.  
 
 
Código O-219  
REPELÊNCIA DO DEET E DE COMPOSTOS DERIVADOS DE PLANTAS CONTRA AMBLYOMMA CAJENNENSE 
(ACAR: IXODIDAE) 
 

REPELLENCE OF DEET AND PLANT-DERIVED COMPOUNDS AGAINST AMBLYOMMA CAJENNENSE (ACARI: 
IXODIDAE) TICKS 

SARA FERNANDES SOARES (UFG); HELIO BERNARDES PIRES JÚNIOR (UFG); CARLA  CRISTINA BRAZ 
LOULY (UFG); LORENA LOPES FERREIA (UFG); LEONICE MANRIQUE FAUSTINO TRESVENZOL (UFG); 
RAQUEL  BRAGA (UFG); JOSÉ REALINO DE PAULA (UFG); PEDRO HENRIQUE FERRI (UFG); LÍGIA  MIRANDA 
FERREIRA BORGES (UFG) 

Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a repelência de ninfas de Amblyomma cajennense frente ao 
DEET (n,n-diethyl-3-methylbenzamide) e aos produtos vegetais: callicarpenal e intermedeol (terpenóides provenientes 
de Callicarpa americana), óleo essencial de Hyptis suaveolens, extratos de frutos verdes de Melia azedarach, folhas de 
Cymbopogon nardus e Spiranthera odoratissima, partes aéreas de Chenopodium ambrosioides, Ageratum conyzoides, 
Mentha pulegium e Ruta graveolens e folhas e raízes de Memora nodosa. Foi empregado o bioensaio da ponta do 
dedo, em quatro concentrações. O DEET apresentou as melhores eficácias, garantindo proteção acima de 90% em 
todas as concentrações. As concentrações efetivas contra 50% e 90% das ninfas testadas (CE50 e CE90 em mg/cm2) 
foram 0,006 e 0,025, sendo muito baixas, reforçando a eficácia do princípio. Os tempos de repelência de 50% e 90% 
dos carrapatos (TR50 e TR90) foram de 4,8 h e 2,7 h. Dentre os produtos vegetais, o callicarpenal apresentou CEs mais 
próximas das obtidas para o DEET, com potência (Rho) 13 vezes inferior e curta duração de proteção. O extrato de C. 
nardus apresentou longa duração de repelência (TR90 de 35,75 h), CE90 de 0,343 mg/cm² e Rho 14 vezes inferior ao 
DEET. O óleo essencial de H. suaveolens e os extratos de C. ambrosioides e A. conyzoides apresentaram elevados 
percentuais de repelência, conferindo proteção semelhante à do DEET na maior concentração, CE90s elevadas (0,790 
a 2,117) e baixos TR90s (35 min a 1 h). O intermedeol e o extrato de M. pulegium apresentaram repelência razoável 
(média de 82%) às concentrações de 0,272 e 1,100 mg/cm² respectivamente. Os extratos de M. azedarach, R. 
graveolens, S. odoratissima e de M. nodosa apresentaram pouca ou nenhuma eficácia repelente. Estes resultados 
revelam que o DEET e alguns extratos vegetais são uma alternativa promissora no controle de infestações  
humanas por A. cajennense. Agradecimento CNPq 
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Código O-220  
COMPATIBILIDADE DO NEMATÓIDE ENTOMOPATOGÊNICO HETEROHABDITIS AMAZONENSIS (RHABDITIDA: 
HETERORHABDITIDAE) COM CARRAPATICIDAS, VISANDO FUTURA ALTERNATIVA NO CONTROLE DO 
CARRAPATO RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS (ACARI: IXODIDAE). 

CAIO MÁRCIO DE OLIVEIRA MONTEIRO (PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPORTAMENTO E 
BIOLOGIA ANIMAL, UFJF.); ANA ELISA SOARES (GRADUANDO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO CENTRO DE 
ENSINO SUPERIOR DE JUIZ DE FORA, MG.); ANDRESSA MENDES RIBEIRO SILVA (GRADUANDO EM CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JUIZ DE FORA, MG.); ELDER SIMÕES BATISTA 
(PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPORTAMENTO E BIOLOGIA ANIMAL, UFJF.); MÁRCIA CRISTINA 
DE AZEVEDO PRATA (EMBRAPA GADO DE LEITE.); JOHN FURLONG (EMBRAPA GADO DE LEITE.) 

Estudos em laboratório têm demonstrado que nematóides entomopatogênicos (NEPs) são eficientes no controle do 
carrapato R. microplus e que a associação destes nematóides com  produtos fitossanitários em alguns casos apresenta 
um efeito sinérgico no controle da praga alvo. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a compatibilidade de H. 
amazonensis expostos a diferentes acaricidas, visando futura alternativa no controle do carrapato R. microplus. Para 
tanto foram utilizados seis tratamentos cada um composto por um produto, tendo cada grupo 75.000 NEPs numa 
suspensão de 20 mL da dose comercial dos seguintes acaricidas: Deltramethrina (Butox P®, Intervet), Amitraz 
(Triatox®, Coopers), Supona (UBC®, Uzinas Chimicas Brasileiras) Chlorfenviphos+Dichlorvos (Carbeson®, Leivas 
Leite), Amitraz+Clorpirifós (Amiphós®, Interver) e Cipermetrina+Clorpirifós+Citronelal (Cyperclor Plus®, SESPO). O 
grupo controle foi formado por 75.000 NEPs e 20 mL de água destilada e ambos tratamentos foram mantidos em 
câmara climatizada a 16°C. A avaliação da viabilidade foi realizada 24, 48 e 72h após o início do experimento, onde  
de cada tratamento foram coletado 10 amostras de 10 &#956;L (cada amostra uma repetição) e com auxílio de um 
microscópio foi observado o número de indivíduos vivos e mortos e a viabilidade foi obtida pela fórmula %Viabilidade= 
(total de NEPs vivos/ total de NEPs) x 100. Os resultados encontrados no primeiro dia de avaliação para viabilidade de 
H. amazonensis expostos a diferentes acaricidas foram de 94,3±3,77; 92,0±5,29; 92,3±4,00; 89,0±5,81; 92,2±3,79; 
94.1± 0,02±0,63, no segundo dia foram de  94,1±2,88; 90,2±4,6; 86,7±7,78; 88,4±5,23; 91,4±4,49; 91,9±4,33; 0,0±0,0, e 
para o terceiro dia  foram de 94,5±2,99, 86,8±4,6; 88,5±3,89; 77,9±4,61; 91,5±3,06, 87,3±6,73, 0,0±0,0 expostos aos 
tratamentos Controle, Deltramethrina, Amitraz, Supona, Chlorfenviphos+Dichlorvos, Amitraz+Clorpirifós 
respectivamente. Nas avaliações do primeiro e segundo dia apenas a percentual de viabilidade dos NEPs expostos ao 
Chlorfenviphos+Dichlorvos diferiram do grupo controle, enquanto que no terceiro dia tanto o tratamento com  
Chlorfenviphos+Dichlorvos quanto com Supona apresentaram percentual de viabilidade significativamente menor do 
que o do controle (p<0,05). 

 
 
“PROTOZOOLOGIA / SARCOMASTIGOPHORA / ANIMAIS SELVAGENS” 
 
Código O-221  
OCORRÊNCIA DE GIARDIA SP. E CRYPTOSPORIDIUM SP. EM LEOPARDUS WEIDII DE VIDA LIVRE 
 

OCCURRENCE OF GIARDIA SP. AND CRYPTOSPORIDIUM SP. IN LEOPARDUS WEIDII OF WILD LIFE 

CAMILA BELMONTE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA); JOÃO FÁBIO SOARES (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA MARIA); ALEKSANDRO SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA); MARCOS 
KIPPER (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA); EDSON LUIS SALOMÃO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA MARIA); SILVIA  GONZALEZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA) 

Leopardus weiidi (gato-maracajá) é um mamífero neotropical com hábitos terrestres, arbóreo e solitário de ampla 
distribuição no Brasil. Este felino silvestre foi capturado em uma propriedade rural no interior do município de Cachoeira 
do Sul, RS, apresentando-se apático, fraco e com manchas de sangue no pêlo, onde foram observadas escoriações 
profundas. No exame clínico, com o animal previamente anestesiado foi realizada a coleta da amostra fecal diretamente 
da ampola retal. A amostra foi processada no Laboratório de Parasitologia Veterinária da UFSM pela técnica de 
centrífugo–flutuação com sulfato de zinco para detecção de ovos, cistos e oocistos de parasitos. Na análise do exame 
fecal foi observada elevada infecção por cistos de Giardia sp. e oocistos de Cryptosporidium sp.. Com base nos 
resultados, conclui-se que o gato-maracajá é hospedeiro em potencial de protozoários como Giardia sp. e 
Cryptosporidium sp., assim como os felinos em geral, havendo possibilidade de disseminar estes protozóários no meio, 
infectando outras espécies de mamíferos. 
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Código O-222  
IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE ISOLADOS DE GIARDIA DUODENALIS PROVENIENTES DE SAGÜIS 
(CALLITHRIX SPP.) PELA ANÁLISE DE SEQÜÊNCIAS PARCIAIS DO GENE CODIFICADOR DA ENZIMA 
GLUTAMATO DEHIDROGENASE (GDH) 
 

MOLECULAR IDENTIFICATION OF GIARDIA DUODENALIS ISOLATES FROM MARMOSETS (CALLITHRIX SPP.) 
BY ANALYSIS OF PARTIAL GLUTAMATE DEHYDROGENASE GENE SEQUENCES  

MIKAELA RENATA FUNADA (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA - USP); LILIAN ROSE 
MARQUES SÁ (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA - USP); ANAIÁ DA PAIXÃO SEVÁ 
(FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA - USP); SHEILA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 
(FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA - USP); SOLANGE MARIA GENNARI (FACULDADE DE 
MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA - USP); LEONARDO JOSÉ RICHTZENHAIN (FACULDADE DE MEDICINA 
VETERINÁRIA E ZOOTECNIA - USP); HILDA FÁTIMA DE JESUS PENA (FACULDADE DE MEDICINA 
VETERINÁRIA E ZOOTECNIA - USP); RODRIGO MARTINS SOARES (FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA - USP) 

A alta prevalência de Giardia duodenalis em sagüis (Callithrix sp.) foi relatada em diversos estudos, no entanto 
hácarência de identificações mais específicas capazes de contribuir para uma melhor avaliação epidemiológica. 
Opresente estudo teve como objetivo caracterizar genotipicamente isolados de Giardia duodenalis provenientes defezes 
de sagüis (Callithrix aurita, Callithrix jacchus, Callithrix penicillata e híbridos). Esses primatas foramrecuperados do 
comércio ilegal de animais silvestres e permaneciam em cativeiro por pelo menos seis meses antes dacoleta do 
material. Pela dificuldade na obtenção de amostras individuais, a análise foi realizada por número de viveiros (n=30), 
que abrigavam de um a três animais. Amostras fecais foram colhidas semanalmente por três semanas consecutivas. A 
análise das amostras pelo método de centrífugo-flutuação em solução de sacarose demonstrou  que 8 (26,6%) dos 
viveiros abrigavam animais infectados por Giardia duodenalis. As fezes positivas foram submetidas à extração de DNA, 
nested PCR e sequenciamento de um fragmento de aproximadamente 630pb do gene codificador da enzima 
glutamato dehidrogenase (gene gdh). A análise das seqüências nucleotídicas revelou que as oito amostras de 
Giardiaduodenalis pertenciam ao genótipo Assemblage B. A identificação do genótipo zoonótico Assemblage B 
demonstra que atransmissão mútua de Giardia duodenalis entre humanos e sagüis é possível, requerendo maior 
atenção preventivaàqueles que convivem em estreito contato com esses animais. 
Agradecimento Fapesp, Capes 
 
 
Código O-223  
PROTEINOGRAMAS SÉRICOS DE RATOS WISTAR EXPERIMENTALMENTE INFECTADOS COM TRYPANOSOMA 
EVANSI 
 

SERUM PROTEIN CONCENTRATIONS IN WISTAR RATS EXPERIMENTALLY INFECTED WITH TRYPANOSOMA 
EVANSI 

MÁRCIA CRISTINA ALVES TEIXEIRA (FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS -FCAV– UNESP-
JABOTICABAL   ); LUIZ CARLOS MARQUES (FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS -FCAV– 
UNESP-JABOTICABAL ); FABIANO A. CADIOLI (DEPARTAMENTO DE CLÍNICA, CIR. E REPORODUÇÃO ANIMAL 
– FOA- UNESP - ARAÇATUBA, SP); JOSÉ JURANDIR FAGLIARI (FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E 
VETERINÁRIAS -FCAV– UNESP-JABOTICABAL ); ROSANGELA ZACARIAS MACHADO (FACULDADE DE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS -FCAV– UNESP-JABOTICABAL); PAULO CESAR DA SILVA (FACULDADE 
DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS -FCAV– UNESP-JABOTICABAL) 

O fracionamento eletroforético é um dos mais confiáveis métodos de identificação e quantificação de proteínas séricas. 
O uso da técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida contendo duodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) permite 
identificar concentrações protéicas extremamente baixas. O objetivo deste trabalho foi estabelecer o perfil eletroforético 
de proteínas sérica de ratos Wistar experimentalmente infectados com T. evansi, uma vez que os mecanismos 
diretamente envolvidos na fisiopatogenia da série complexa de distúrbios orgânicos provocados pelo T. evansi não 
estão claramente elucidados. Sabe-se que ratos Wistar são animais bastante susceptíveis ao T. evansi.  
Para tal, foram utilizados quarenta ratos, distribuídos em oito grupos de cinco animais cada. Um grupo foi mantido como 
testemunho (G1), e os demais (G2 a G8) foram inoculados, via intraperitoneal, com cerca de 10³ tripomastigota de T. 
evansi. Amostras de sangue para obtenção de soro foram coletadas no 05º (G2), 10º (G3), 15º (G4), 30º  (G5), 45º (G6), 
60º (G7) e 75º (G1 e G8) dia após as inoculações. O fracionamento das proteínas foi realizado pela técnica SDS-PAGE. 
Foram identificadas 31 proteínas distintas, com pesos moleculares que variaram de 12 a 165 KD. Destas, doze foram 
identificadas nominalmente: imunoglobulina A, ceruloplasmina, fosforilase, hemopexina, transferrina, albumina, 
antitripsina, IgG de cadeia pesada, haptoglobina, glicoproteína ácida, IgG de cadeia leve e hemoglobina, sendo sete de 
fase aguda: ceruloplasmina (101 KD), hemopexina (83 KD), transferrina (75 KD), albumina (66 KD), antitripsina (60 KD), 
haptoglobina (44 KD) e glicoproteína ácida (38KD). Conclui-se que as proteínas 12 KD, 22 KD, 25 KD, 28 KD, 32,5 KD, 
35 KD, 53,5 KD, 63 KD e 72 KD somente apareceram em ratos inoculados com T. evansi. Na literatura copilada não há 
referências acerca destas proteínas em ratos, todavia, supõe-se se que elas sejam originárias da degradação dos 
parasitas.  Agradecimento Prof. Luiz Carlos Marques, CAPS 
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Código O-224  
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE TÉCNICAS SOROLÓGICAS E MOLECULARES NO DIAGNÓSTICO DE 
LEISHMANIOSE EM ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO DE ILHA SOLTEIRA – SP. 
 

COMPARATIVE STUDY BETWEEN MOLECULAR AND SEROLOGIC TECHNIQUES IN THE DIAGNOSTIC OF 
LEISHMANIOSIS IN WILD ANIMALS FROM ILHA SOLTEIRA’S – SP ZOO.  

MÁRCIA MARIZA GOMES  JUSI (FCAV - UNESP JABOTICABAL); WILMA STARKE S. BUZZETTI (FEIS - UNESP 
ILHA SOLTEIRA); TRÍCIA MARIA FERREIRA DE SOUSA OLIVEIRA (FCAV - UNESP JABOTICABAL); NINA MARÍ 
GUAL P. QUEIROZ (FEIS - UNESP ILHA SOLTEIRA); ROSANGELA ZACARIAS MACHADO (FCAV - UNESP 
JABOTICABAL) 

Os protozoários do gênero Leishmania, causadores da leishmaniose, são transmitidos pela picada de insetos 
flebotomíneos. Estes protozoários têm como reservatórios mamíferos silvestres e domésticos. Apesar de o cão ser 
incriminado como principal reservatório da doença sabe-se que, animais silvestres mantidos em ambiente urbano, e 
animais sinantrópicos, também podem ser reservatórios da doença. O presente trabalho teve o objetivo de avaliar as 
técnicas sorológicas e moleculares no diagnóstico da leishmaniose em canídeos e procionídeos do zoológico de Ilha 
Solteira – SP. Para essa avaliação, foram colhidos amostras de soro, sangue e tecidos de 17 animais, sendo eles: 6 
guaxinins (Procyon lotor) , 4 cachorros-do-mato (Cerdocyon thous), 2 lobos-guará (Chrysocyon brachyurus), 3 
cachorros-vinagre (Speothos venaticus) e 2 raposinhas (Pseudalopex vetulus). Foram detectados anticorpos anti-
Leishmania pela Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) e pelo Ensaio Imunoenzimático Indireto (ELISA) em um  
cachorro-do-mato, um lobo-guará e em dois cachorros-vinagre. Os resultados obtidos pela PCR de sangue dos animais 
mostraram-se todos negativos. Já com os resultados da PCR de tecidos foi possível detectar a presença de DNA de 
Leishmania sp em dois cachorros-do-mato sendo um deles soropositivo e o outro soronegativo e no lobo-guará 
soropositivo. No entanto, a PCR do complexo donovani (L. chagasi) das mesmas amostras teciduais mostrou resultados 
positivos para cinco mãos-pelada, todos soronegativos, três dos cachorros-do-mato, sendo dois soropositivos e um 
lobo-guará soropositivo. Até o momento, observamos uma maior sensibilidade da PCR de tecido na detecção de DNA 
de Leishmania do complexo donovani, do que em relação ao PCR de sangue, nas amostras de animais suspeitos de 
estarem infectados por L. chagasi. A sorologia mostrou-se pouco sensível no diagnóstico de leishmaniose. 
Agradecimento Zoológico de Ilha Solteira, FAPESP. 
 
 
Código O-225  
EFEITO IMUNOTÓXICO DO GLIFOSATO SOBRE MACRÓFAGOS MURINOS INOCULADOS COM 
PROMASTIGOTAS DE LEISHMANIA (VIANNIA) BRAZILIENSIS 
 

IMMUNOTOXIC EFFECT OF GLYPHOSATE ON MURINE MACROPHAGES INOCULATED WITH LEISHMANIA 
(VIANNIA) BRAZILIENSIS  PROMASTIGOTES. 

DEISE DA SILVA JACQUES (UFRRJ); ISIS DANIELE ALVES COSTA (UFRRJ); RONALD BASTOS FREIRE (UFRRJ) 

O glifosato (G) é o herbicida mais utilizado no mundo. Até o presente não existem informações sobre seus possíveis 
efeitos sobre o sistema imune, os genes, ou sistemas fisiológicos de animais e do homem. A acumulação ambiental de 
G aparece em regiões onde há aumento da ocorrência de doenças emergentes. No presente experimento buscou-se 
determinar os efeitos antiinflamatórios de G e seu potencial imunomodulador da infecção experimental de macrófagos 
peritoneais de camundongos Balb/C (MØ) por promastigotas de Leishmania (Viannia) braziliensis. Os MØ foram 
cultivados em RPMI 1640 suplementado com 10% de soro fetal bovino , penicilina (100 U/ml) e estreptomicina (0.1 
mg/ml) por 48 h a 37°C/5% CO2 em microplacas de fundo chato (Costar). Após 72 horas, monocamadas contendo 5 × 
105 MØ foram tratadas com  G (13 µM/105células) por duas horas. Foram feitos quatro grupos de tratamento: 1 
(ativado) e 2 (não ativado), adicionados de 105 promastigotas de L. braziliensis; 3 (ativado) e 4 (não ativado), 
adicionados de 108 partículas inertes (zymosan).  Após incubação a 37 ºC / 5% CO2 por 0, 30, 60  e 90 minutos, a 
fagocitose relativa foi determinada  comparativamente a MØ não tratados.  Observou-se que os MØ ativados não 
sofreram interferências de G  (100% de fagocitose a partir de 30 minutos). Os MØ sem estimulação prévia, 
apresentaram uma diminuição do número de promastigotas (73%) e de partículas fagocitadas (86%). Estes resultados 
sugerem, pela primeira vez, que G apresenta atividade antiinflamatória alterando a capacidade de resposta inicial de 
macrófagos residentes em mamíferos (roedores). Uma vez que não houve alteração na atividade de fagócitos 
previamente estimulados, pode-se concluir que G não interfere em infecções já estabelecidas na concentração utilizada 
(baixa). Esses resultados indicam que G representa um risco para a reativação de infecções crônicas, quando 
acumulado no ambiente. Agradecimento CAPES, CNPq 
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Código O-226  
OCORRÊNCIA DE GIARDIA SP (MASTIGOPHORA:HEXAMITIDAE) EM ANIMAIS SELVAGENS NEOTROPICAIS NO 
REFÚGIO BIOLÓGICO BELA VISTA DA ITAIPU BINACIONAL, FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ – ESTUDO 
RETROSPECTIVO 
 

OCCURRENCE OF GIARDIA SP (MASTIGOPHORA:HEXAMITIDAE) IN NEOTROPICAL WILD ANIMALS AT THE 
BELA VISTA SANCTUARY – ITAIPU BINATIONAL, FOZ DO IGUASSU, PARANÁ – A RETROSPECTIVE STUDY 

LEONILDA C. DOS SANTOS (LABORATÓRIO AMBIENTAL – ITAIPU BINACIONAL); WANDERLEI DE MORAES 
(REFÚGIO BIOLÓGICO BELA VISTA - ITAIPU BINACIONAL); ZALMIR S. CUBAS (REFÚGIO BIOLÓGICO BELA 
VISTA - ITAIPU BINACIONAL); SANDRA M. R. CUROTTO (CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
VETERINÁRIAS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ); RENATA C. F. SANTOS (AUTÔNOMA); IVAN R. DE 
BARROS FILHO (DEPARTAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ); 
ALEXANDER W. BIONDO (DEPARTAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANÁ) 

Giardia sp is a protozoonotic agent that causes giardiasis. The occurrence in human beings and domestic animals is 
reportedly high due to its easy transmission and enviromental resistence of cysts. The aim of the present study was to 
evaluate Giardia sp occurrence in wild animals kept in captivity at the Roberto Ribas Lange Zoo and at the Scientific 
Breeding Center of Itaipu Binacional, at Foz do Iguaçu, Paraná state, Brazil. A retrospective survey was conducted on 
fecal examination results performed at the Itaipu Enviromental Laboratory between March 1991 and December 2007. 
Tests for parasite’s eggs and protozoan cists detection in feces were performed by using sterilized water and the 
methods Ritchie and Hoffman, Pons & Janer. A total of 4,838 samples were performed in that period, and positive results 
to the protozoan cysts were 82 (1.7%). Positive Giardia sp samples were mostly detected in mammals, with 75 samples 
(91.5%) from 17 different species, including Leopardus tigrinus, Leopardus pardalis, Leopardus wiedii, Puma 
yagouaroundi, Alouatta guariba, Alouatta caraya, Cebus apella, Mazama nana, Cerdocyon thous, Myocastor coypus, 
Caluromys lanatus, Eira barbara, Galictis cuja, Artibeus lituratus, Dasyprocta agouti, Hydrochaeris hydrochaeris and 
Agouti paca; and also in avian, with 7 samples (8.5%) of 5 species, including Ara ararauna, Harpia harpyja, Nycticorax 
nycticorax, Ardea albus and Aramides cajanea. The highest number of positive samples occurred in Felidae family, with 
30/994 (3.0%). In conclusion, this retrospective study showed that Giardia sp may affect a wide range of captive wild 
animals in Brazil, and that felids were the most infected group when compared to other native mammal and bird species. 
A more detailed study should be conducted in order to establish an association between Giardia infection and 
predisposing factors such as animal pen design, water and food quality and animal management, as well as clinical 
manifestation of giardiasis. 
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Código O-227  
ANÁLISE PARASITOLÓGICA DE EFLUENTES DE ESGOTO ABERTO E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL 
EM BAIRROS DE SANTA MARIA 
 

PARASITOLOGICAL ANALYSIS OF DOMESTIC EFFLUENTS AND DRINKING WATER RESERVOIRS IN 
NEIGHBORHOODS OF SANTA MARIA - RS 

CAMILA TOCHETTO (UFSM); ALEKSANDRO SCHAFER DA SILVA (UFSM); JOÃO FABIO  SOARES (UFSM); 
SILVIA GONZELEZ MONTEIRO (UFSM); JANIO MORAIS SANTURIO (UFSM) 

O registro de surtos de doenças transmitidas pela água devido a protozoários e outros agentes etiológicos têm 
aumentado nos últimos anos. Durante o período de 1971 a 1985, 502 surtos foram reportados, sendo 92 atribuídos ao 
protozoário parasita Giardia, transformando-o na causa identificável predominante das doenças transmitidas pela água. 
A densidade de patógenos presente no lodo de esgoto de uma determinada localidade é bastante variada e dependente 
das condições sócio econômicas da população, da região geográfica e do tipo de tratamento a qual o esgoto e o lodo 
são submetidos. Este estudo tem por objetivo analisar a presença de ovos, cistos e oocistos de parasitos em efluentes 
de esgoto e reservatórios de água potável em quatro bairros de Santa Maria. O material coletado foi processado no 
Laboratório de Parasitologia Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria nos meses de junho a dezembro de 
2007, totalizando 16 amostras que foram analisadas através dos métodos de Bailenger Modificado e Yanko Modificado. 
O resultado das análises revelaram que 62,5% das amostras de água apresentaram  resultado negativo, nas demais 
foram encontrados cistos e oocistos de protozoários. Na análise do esgoto, 100% das amostras apresentaram algum 
tipo de contaminação por parasitas como Balantidium s.p, Entamoeba histolytica, Giardia s.p, Cryptosporidium 
s.p,ascarídeos e cestódeos. É importante o conhecimento dos agentes patogênicos, sua viabilidade e sua sobrevivência 
na água e no lodo para avaliarmos o potencial de risco de infecção a que o homem e animais estão expostos. 
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Código O-228  
RESPOSTA INFLAMATÓRIA DO TRATO INTESETINAL E LINFONODOS MESENTÉRICOS DE CÃES 
SINTOMÁTICOS E ASSINTOMÁTICOS COM LEISHMANIOSE  VISCERAL 
 

INFLAMMATORY RESPONSE OF INTESTINE AND MESENTERIC LYMPH NODES OF SYMPTOMATIC AND 
ASYMPTOMATIC DOGS WITH VISCERAL LEISHMANIASIS 

DEYSE NAIRA MASCARENHAS COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); LUCILENE DOS SANTOS SILVA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); LEOPOLDINA ALMEIDA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); PROFA. 
MSC. ANA LIS BARRADA MEDEIROS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ); PROFA. DRA. SILVANA MARIA 
MEDEIROS DE SOUSA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL  DO PIAUÍ); PROF. DR. ASSIS LIMA COSTA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ) 

INTRODUÇÃO:Leishmanioses são doenças infecciosas causadas por parasitas do gênero Leishmania cujas 
manifestações clínicas dependem da interação entre a virulência do parasita e da resposta imune do hopedeiro. A 
Lutzomyia longipalpis é o vetor da Leshmania (L.) chagasi no Brasil.São escassas as descrições patológicas e 
parasitárias relacionadas ao envolvimento do trato gatrointestinal na Leishmanise Visceral.METODOLOGIA:Utilizou se 
18 cães com sorologia e parasitologia positivas para leishmaniose visceral, sendo 12 cães sintomáticos e 6 
assintomáticos.Após eutánasia, realizou se necropsia, colheita de fragmentos dos intestinos delgados, grosso e 
linfonodos mesentéricos.Foram realizados imprints em lâminas para análise citológica de fragmentos dos orgãos, em 
seguida, estes foram fixados em formol  neutro tamponado a 10% para análise histopatológica.RESULTADOS:A análise 
citológica revelou baixa carga parasitária nos intestinos. O número de parasitas encontrados variou de 0 a 5, o íleo 
apresentou maior carga parasitária. Na análise anátomo patologica, os intestinos apresentaram mucosa espessa,  
edemaciadas, pregas evidentes, congestas e hemorragias equimóticas, especialmente no intestino delgado. No íleo 
havia hirtrofia das placas de Payer.Não foram observadas diferenças macroscópicas evidentes entre cães sintomáticos 
e assintomáticos. Os linfonodos apresentaram volume aumentado, serosa lisa e brilhante e coloração branco 
amarelada. A análise histopatológica revelou, nos cães sintomáticos,discreto aumento no número de células 
inflamatórias na lâmina própria e vilosidades intestinais. Nos assintomáticos, esse aumento foi significante. Nos dois 
grupos, o infiltrado inflamátorio era de intensidade média. Em linfonodos mesentéricos não foi observado deplesão 
folicular, nem de células da região paracortical. Em ambos os grupos a lesão foi total.A presença de granuloma era de 
intensidade média a moderada nos assintomáticos e moderada nos sintomáticos.CONCLUSÃO: Não foi observada 
relação entre a carga parasitária e alterações clínicas da leishmaniose visceral, pois ambos os grupos de cães 
apresentaram baixa carga parasitárias. As alterações macroscópicas dos intestinos e linfonodos mesentéricos, eram  
similares nos animais sintomáticos e assintomáticos. 
Agradecimento Universidade Federal do Piauí. 
 
 
Código O-229 
A LEISHMANIOSE VISCERAL AMERICANA SOB O ENFOQUE DAS GEOTECNOLOGIAS 

DEBORAH DANIELA MADUREIRA TRABUCO CARNEIRO (SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA); 
MARIA EMÍLIA BAVIA (ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA); LUCIANA  
LOBATO CARDIM (ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA); MOARA  DE 
SANTANA MARTINS (ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA); 
CRISTOVAM MADUREIRA FILHO (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) 

A Leishmaniose Visceral Americana (LVA) é uma enfermidade zoonótica de grande relevância para a saúde  
pública, pelo seu caráter sistêmico, crônico e potencialmente fatal para o homem, quando não submetido ao tratamento 
específico. As tradicionais medidas de controle, preconizadas pelos órgãos oficiais, não têm alcançado o impacto 
esperado na redução da incidência da doença, denotando sua complexidade e pouca vulnerabilidade às estratégias até 
então utilizadas. Nesta conjuntura epidemiológica, surgem as geotecnologias como mais uma ferramenta para 
implementação das ações pertinentes à Vigilância Epidemiológica, possibilitando o estudo dinâmico entre os dados de 
morbidade, variáveis ambientais e os elementos da tríade parasitária. Esse trabalho teve como objetivo o estudo 
georreferenciado da LVA e a identificação dos principais fatores de risco envolvidos na sua ocorrência, de modo 
fomentar as estratégias de controle da endemia. O banco de dados foi construído a partir de casos autóctones de LVA 
(humana e canina) diagnosticados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, em 21 municípios da região leste  
(1994 – 2005) e dados ambientais. A procedência dos casos foi georreferenciada com o auxilio do receptor GPS e 
projetada em malha cartográfica digitalizada da área, através do ArcGis 9.1. Em seguida foi adicionado o mapa de 
cobertura vegetal e uma composição de imagens bimensais do satélite LANDSAT 7 (ETM +), onde foi extraído o índice 
de vegetação por diferença normalizada (NDVI), que mede o potencial de biomassa presente no espaço geográfico, 
permitindo a caracterização da cobertura vegetal. Os resultados apontam uma relação direta de dependência entre os 
casos de LVA humana e a presença dos caninos doentes (p<0,05). E uma relação de dependência inversa (p<0,05), 
entre os casos de LVA e os valores de NDVI, ou seja, quando menor o NDVI maior a probabilidade de ocorrência do 
agravo. Uma vez que a tipologia vegetal exerce uma forte influência na ocorrência da LVA, sugere-se que através de 
produtos derivados de imagens de satélite (NDVI), esta variável seja inserida nos estudos de modelagem para predição 
da enfermidade e na delimitação de suas áreas de risco. 
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“PROTOZOOLOGIA / APICOMPLEXA / ANTÍGENOS / VACINAS” 
 
Código O-231 
RESPOSTA DA INTERLEUCINA-12 NA IMUNIZAÇÃO DE CAMUNDONGOS BALB/C COM NCSRS2 CONTRA 
NEOSPORA CANINUM 
 

INTERLEUKIN-12 RESPONSE IN NCSRS2 IMMUNIZATION OF BALB/C MICE AGAINST NEOSPORA CANINUM 

KELLY NODA GONÇALVES (UFMS); RENATO  ANDREOTTI (EMBRAPA GADO DE CORTE); FERNANDO  PAIVA 
(UFMS); ELENIR ROSE JARDIM CURY PONTES (UFMS); MANOEL  SEBASTIÃO DA COSTA LIMA JUNIOR 
(UFMS); LEANDRA MARLA OSHIRO (EMBRAPA GADO DE CORTE); MARIA   DE FÁTIMA CEPA MATOS (UFMS) 

O parasita apicomplexo Neospora caninum pode causar abortos e é reconhecido como agente importante responsável 
por perdas econômicas e reprodutivas na produção de bovinos. A resposta imune humoral foi investigada em 
camundongos BALB/c usando-se a proteína recombinante NcSRS2 expressa em Escherichia coli contendo uma cauda 
de histidina. NcSRS2 é o principal antígeno de superfície com efeito imunodominante em taquizoítas de N. caninum. 
Grupos de camundongo BALB/c fêmeas foram inoculados com (P) PBS, (N) recNcSRS2, (NIL) recNcSRS2 mais 
interleucina-12 e (NF) recNcSRS2 com adjuvante de Freund. A análise sorológica mostrou que os anticorpos produzidos 
pela imunização reconheceram a proteína nativa de taquizoíta de N. caninum e que, 14 dias após a primeira 
imunização, anticorpos específicos para NcSRS2 estavam presentes em todos os soros testados dos grupos N, NIL e 
NF. Com base na resposta imune de IgG1 e IgG2a, a proteína com adjuvante de Freud provocou resposta mais forte do 
que as demais formulações (NF > NIL > N > P; p < 0,001), com desvio para Th2. Os resultados corroboram o uso 
potencial da proteína recombinante NcSRS2 como vacina, visando a redução de transmissão congênita. Estudos 
adicionais são necessários para identificar adjuvantes que favoreçam a indução de resposta imune Th1. 
Palavras-chave: Nc1-p43, resposta imune, IgG1, IgG2a, vacina 
 
 
Código O-232  
IMUNOGENICIDADE DE UMA CEPA ATENUADA DE EIMERIA TENELLA INOCULADA EM FRANGOS DE CORTE 
DESAFIADOS COM UMA CEPA VIRULENTA HOMÓLOGA 
 

IMMUNOGENICITY OF EIMERIA TENELLA ATTENUATED STRAIN INOCULATED IN BROILER CHICKS 
CHALLENGED WITH HOMOLOGUE VIRULENT STRAIN 

ALEXEY LEON GOMEL BOGADO (UEL); JOÃO LUIS GARCIA (UEL); IVO ALEXANDRE LEME DA CUNHA (UEL); 
JOSÉ DA SILVA GUIMARÃES JUNIOR (UEL) 

Avaliou-se a imunidade de frangos de corte, inoculados com oocistos atenuados de Eimeria tenella, seguido por Desafio 
com cepa virulenta homóloga. Aves com três dias de vida da linhagem Hubbard, alojadas em baterias, constituíram os 
três tratamentos com três repetições cada sendo: T1 (controle não inoculado e não desafiado), T2 (inoculado com 500 
oocistos atenuados via oral e desafiado) e T3 (controle não inoculado e desafiado). Os tratamentos T1 e T3 
permaneceram em baterias metálicas e, em outro ambiente, o T2 foi criado em piso permitindo reinfecção. No dia 31, 
foram realizados pesagem e desafio com cepa virulenta homóloga na dose de 8,0x104 oocistos. Os parâmetros 
utilizados para avaliação foram: escore de lesão e oocistograma das fezes cecais, mensurados no dia 38, e ganho de 
peso e conversão alimentar, mensurados nos dias 31 e 38. A imunidade humoral foi avaliada por teste imunoenzimático 
ELISA semanalmente. Para o ganho de peso e conversão alimentar não houve diferença significativa entre os 
tratamentos (p>0,05). O escore de lesão apresentou  diferença (p<0,01) entre o T3 (3,75±0,45) e os tratamentos T1 e 
T2 (0,00±0,00 e 0,17±0,58 respectivamente). O mesmo ocorreu com a eliminação de oocistos (p<0,05), onde T1 e T2 
apresentaram valores de 4500±4800 e 1700±600, respectivamente, os quais diferiram do T3 que apresentou a maior 
eliminação de oocistos (12,093±7,268). O teste imunoenzimático acusou diferença estatística no dia 21 (p<0,05), onde o 
T2 apresentou a maior densidade óptica (0,191±0,049) diferindo do T3 (0,107±0,034) e no dia 45 (P<0,01), no qual o T2 
(0,157±0,005) diferiu dos tratamentos T1 e T3 (0,126±0,001 e 0,137±0,006 respectivamente). Os resultados expressam 
um efeito protetor do T2, indicado principalmente pelos parâmetros parasitológicos e teste imunoenzimático, sugerindo 
seu potencial uso como vacina contra as cepas virulentas homólogas. 
Agradecimento Projeto financiado pela CNPq e Fundação Araucária. 
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Código O-233  
IMUNOGENICIDADE E ANTIGENICIDADE DA PROTEÍNA RECOMBINANTE EMA-1 DE THEILERIA EQUI 
EXPRESSA EM PICHIA PASTORIS 
 

IMMUNOGENICITY AND ANTIGENICITY OF THE RECOMBINANT EMA-1 PROTEIN OF THEILERIA EQUI 
EXPRESSED IN THE YEAST PICHIA PASTORIS 

EANDRO QUINTANA NIZOLI (CENTRO DE BIOTECNOLOGIA, UNIV. FED. DE PELOTAS (UFPEL)); FABRÍCIO 
ROCHEDO CONCEIÇÃO (DEP. DE PATOLOGIA, UNIV. FED. DO RIO GRANDE (FURG).); SERGIO  SILVA DA 
SILVA  (DEP. DE VETERINÁRIA PREVENTIVA, FAC. DE VETERINÁRIA, UFPEL.); LUANA  ALVES DUMMER 
(CENTRO DE BIOTECNOLOGIA - (UFPEL)); ALCEU GONÇALVES DOS SANTOS JR. (CENTRO DE 
BIOTECNOLOGIA - (UFPEL)); FÁBIO  PEREIRA LEIVAS LEITE (CENTRO DE BIOTECNOLOGIA - (UFPEL); 
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA, INSTITUTO DE BIOLOGIA, UFPEL.) 

A babesiose eqüina causada por Theileria equi é uma das mais importantes doenças parasitárias de eqüídeos, 
causando danos a saúde animal e perdas econômicas. Em T. equi, duas proteínas de superfície de merozoítos, equi 
merozoite antigen EMA-1 e EMA-2, têm sido identificados como antígenos imunodominantes. Sugerindo que estes 
antígenos possam ser usados como produtos imunobiológicos. O gene EMA-1 de T. equi foi clonado e expressado na 
levedura Pichia pastoris. As leveduras transformadas foram cultivadas a alta densidades celulares expressando 389 
mg.L-1 de proteína recombinante. A proteína foi concentrada, purificada e detectada em Dot blot. O produto 
recombinante foi antigenicamente similar a proteína nativa quando determinado usando anticorpo monoclonal e 
anticorpos policlonais obtidos de eqüinos naturalmente infectados com T. equi. A imunogenicidade da proteína rEMA-1 
foi demonstrada por RIFI usando soro de camundongos imunizados com proteína recombinante usando  hidróxido de 
alumínio como adjuvante. Todos animais vacinados com rEMA-1 desenvolveram uma alta resposta específica de 
anticorpos. Esses resultados sugerem que rEMA-1 expressa em P. pastoris possa ser um candidato para ser usado 
como antígeno para diagnóstico imunológico bem como antígeno para vacinas.  
Palavras-chaves: Theileria equi, vacina recombinante, Pichia pastoris, EMA-1 
 
 
Código O-234  
CONSTRUÇÃO DE ANTÍGENO PARA DIAGNÓSTICO DE NEOSPOROSE 
 

ANTIGEN CONSTRUCTION FOR NEOSPOROSE DIAGNOSIS 

ALCEU  GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR (CENTRO DE BIOTECNOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PELOTAS); RENATO  ANDREOTTI E SILVA (EMBRAPA - GADO DE CORTE); CARINA  MARTINS MORAES 
(CENTRO DE BIOTECNOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); LEANDRO  QUINTANA NIZOLI 
(CENTRO DE BIOTECNOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); MARIANA  TERRES (CENTRO DE 
BIOTECNOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); FABIO  PEREIRA LEIVAS LEITE (CENTRO DE 
BIOTECNOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS) 

A produção pecuária brasileira sofre com problemas reprodutivos devido à falta de diagnóstico para determinadas 
doenças, comprometendo assim a produtividade dos rebanhos bovinos. A neosporose é uma importante enfermidade 
causada pelo parasito Neospora canis que provoca aborto levando a perdas econômicas significativas. Grande parte 
dos insumos utilizados atualmente no diagnóstico da Neosporose são importados aumentando assim os custos dos 
produtores. Perante esta realidade se faz necessário a produção de imunobiológicos nacionais visando reduzir o custo 
ao produtor e deter tecnologia de seu fabrico. Com finalidade de produzir um antígeno de N. canis para ser utilizado em 
testes de diagnóstico utilizou-se a levedura Pichia pastoris como sistema eucariótico de expressão de proteínas 
recombinantes. O gene Nc-p43 foi amplificado por PCR e clonado no vetor pPICZalphaB, transformado por 
eletroporação na cepa KM71H. Os clones recombinantes foram selecionados por esgotamento em placas de YPDS 
contendo zeocina. Um clone selecionado foi semeado em meio BMGY por 24 horas a 28ºC, após as células foram 
trocadas para o meio BMMY para induzir a expressão, com a adição diária de 1% de metanol. Amostras do 
sobrenadante foram coletadas diariamente e analisada por Dot blot para detecção da expressão da rNc-p43 utilizando-
se anticorpo anti-histidina e anticorpo de bovino positivo para N. canis. Os resultados mostram que o gene Nc-p43 
incorporou-se ao genoma da levedura P. pastoris que passou a expressar a proteína recombinante rNc-p43. O período 
de maior expressão da proteína recombinante foi entre o 4º e 5º dias de indução. Os dados sugerem que sistema de 
expressão de proteínas heterológas em P. pastoris e uma forte ferramenta para a expressão de antígenos de 
protozoários, possibilitando o seu uso em imunodiagnósticos. 
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Código O-235  
AVALIAÇÃO IMUNOHISTOQUÍMICA DA RESPOSTA VACINAL EM LINFONODOS PRÉ-ESCAPULARES DE 
BOVINOS INOCULADOS COM O PEPTÍDEO SINTÉTICO SBBO23290 NO CONTROLE DE BABESIA BOVIS 
 

IMMUNOHISTOCHEMICAL EVALUATION OF THE VACCINAL RESPONSE IN PRE-SCAPULAR LYMPHONODES 
OF BOVINE IMMUNIZATED WITH THE SYNTHETIC PEPTIDE SBBO23290 IN THE CONTROL OF BABESIA BOVIS 

CAROLINA C. C. MURTA (UNIMES); BRUNA A. DEVENS (UFV); GABRIEL D. CARVALHO (UFV); FABRÍCIO L. 
VALENTE (UFV); KARLOS H. M. KALKS (UFV); MARLENE I. VARGAS (UFV); JOAQUÍN H. PATARROYO (UFV) 

A babesiose bovina é causada por protozoários do gênero Babesia que são transmitidas aos bovinos pelo  
Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Realizou-se um estudo experimental com bovinos da raça holandesa que 
receberam quatro imunizações subcutâneas com o peptídeo sintético SBbo23290 e saponina e desafiados com uma 
amostra virulenta de B. bovis. Objetivou-se estudar a resposta imune nos linfonodos periféricos após o estímulo com o 
peptídeo sintético. Assim, foi feita a coleta cirúrgica de linfonodos, nos dias -1, 5, 34, 63 e 160. Os linfonodos pré-
escapulares foram preparados histologicamente para serem submetidos à avaliação imunohistoquímica, Peroxidase 
anti-peroxidase (PAP). Observou-se aos cinco dias, após a primeira inoculação, uma resposta positiva nas células 
dendríticas dos CGs. Quatro dias após a segunda imunização observou-se células PAP positivas nos cordões 
medulares. As células PAP positivas encontravam-se na região paracortical, interfolicular, cordões medulares e nos 
CGs. Algumas das células PAP positivas apresentavam-se com abundante citoplasma e prolongações à semelhança de 
células dendríticas, enquanto outras apresentavam citoplasma escasso semelhante a células linfocíticas. Três dias após 
a terceira inoculação e após o desafio, observou-se um número maior de células PAP positivas. O estimulo pela captura 
do antígeno gerada pelo imunógeno SBbo23290 foi observada, pela presença das células PAP positivas verificadas a 
cada imunização. A intensidade e a velocidade da resposta ao antígeno detectada na segunda imunização são 
decorrentes do reconhecimento antigênico por células B geradas na resposta imune primária, ou ao seqüestro de 
imunoglobulinas ligadas a antígenos dentro das redes de células dendríticas. A reposição contínua do antígeno pelas 
células que se visualizam como PAP positivas estaria envolvida na geração de células B de memória a partir de células 
ativadas logo após a seleção de mutantes somáticos com alta afinidade dentro dos CGs.  As células dendríticas 
encontradas devem-se à inoculação subcutânea, pois elas são as mais prováveis carreadoras, processadoras e 
apresentadoras do antígeno. 
 
 
Código O-236  
AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DE LINFONODOS PRÉ-ESCAPULARES DE BOVINOS VACINADOS COM O 
PEPTÍDEO SINTÉTICO SBBO 23290 NO CONTROLE DE BABESIA BOVIS. 
 

HISTOPATHOLOGICAL EVALUATION OF PRE-SCAPULAR LYMPHONODES OF BOVINE IMMUNIZATED WITH 
THE SYNTHETIC PEPTIDE SBBO23290 IN THE CONTROL OF THE BABESIA BOVIS. 

BRUNA A.  DEVENS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); CAROLINA C. C.  MURTA  (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE VIÇOSA); ANA P. PECONICK (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); HUGO G. R. ROCHA 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); BIANCA G.  MENDONÇA  (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); 
MARLENE I.  VARGAS  (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA); JOAQUÍN H.  PATARROYO (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE VIÇOSA) 

A Babesia bovis transmitida pelo carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus é um parasita apicomplexa dos bovinos 
e com a B. divergens e B. bigemina responsabilizam-se por perdas na indústria de bovinos. A babesiose caracteriza-se 
por hipertermia, anemia, pêlos arrepiados, anorexia, caquexia, hemoglobinúria e pela síndrome do choque hipotensivo. 
Aproximadamente 300 milhões de animais das regiões tropicais e subtropicais estão sob risco de infecção por B. bovis 
e B. bigemina. Realizou-se um estudo experimental com bovinos da raça holandesa que receberam quatro imunizações 
subcutâneas com o peptídeo sintético SBbo 23290 , saponina e desafiados com uma amostra virulenta de B. bovis. 
Cirurgicamente, realizou-se a coleta dos linfonodos, nos dias -1, 5, 34, 63 e 160. Preparou-se o material para os estudos 
histopatológicos, através da Hematoxilina e Eosina (HE) e Verde Metil Pironina (VMP) objetivando demostrar a resposta 
vacinal celular. Os estudos com a HE mostraram uma evidente reatividade dos centros germinativos (CG) e áreas 
paracorticais, a partir do quinto dia após a primeira imunização. Quatro dias após a segunda inoculação as formações 
dos CG mostraram-se evidentes, e os cordões medulares estavam hiperplásicos. Na coloração com (VMP) observaram-
se, cinco dias após a primeira inoculação, células no cordão medular em vermelho, enquanto nos seios medulares a 
predominância de células em azul, sendo notadas as células dendríticas e plasmócitos. Constata-se que durante há 
primeira semana após a primeira imunização, as células formadoras de anticorpos localizados nas áreas 
extrafoliculares, produziram anticorpos de baixa afinidade, caracterizados pelos plasmócitos. Nas regiões interfoliculares 
observaram-se células dendríticas com agrupamento de células cujo citoplasma corou-se em vermelho, semelhante aos 
cordões medulares. Sugeriu-se que o SBbo23290 provocou uma resposta imune com produção de células de memória, 
já que as duas principais funções dos CGs são a produção de células de memória e a regulação do nível e duração da 
resposta de anticorpos.    Agradecimento   FAPEMIG, CNPq, CAPES e UFV 
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Código O-237  
COMPARAÇÃO DA RESPOSTA TECIDUAL LOCAL DE BOVINOS DAS RAÇAS HOLANDESA E NELORE À 
INFECÇÃO POR NEOSPORA CANINUM AVALIADA POR MEIO DA EXPRESSÃO DE GENES ASSOCIADOS À 
RESPOSTA IMUNE 

SANDRA M.  NISHI (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL (VPS), 
FMVZ, USP); LUCIANA M.  VIERO (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
BIOMÉDICAS (ICB), USP); RODRIGO M. SOARES (VPS, FMVZ, USP); PAULO C. MAIORKA (DEPARTAMENTO DE 
PATOLOGIA, FMVZ, USP); SOLANGE M.  GENNARI (VPS, FMVZ, USP) 

A infecção por Neospora caninum está associada a abortamentos e lesões neuromusculares em bovinos. A  
resposta imune celular é o principal componente de defesa contra o parasito, envolvendo diversos tipos celulares que 
são ativados e controlados por mediadores celulares. A expressão de mRNA de alguns destes mediadores foi 
mensurada pela técnica da RT-PCR em tempo real em bezerros das raças Holandesa e Nelore inoculados com 
taquizoítos (cepa NC-1) ou células Vero por via intramuscular. Determinou-se a expressão dos genes interferon gama 
(IFN-g), fator de necrose tumoral alfa (TNF-a), óxido nítrico sintase induzível (iNOS), interleucinas 4 e 10 (IL-4 e IL-10) e 
fator transformador de crescimento beta 1 (TGF-b1) em fragmentos de linfonodos poplíteos, córtex cerebral e fígado no 
sexto dia pós-infecção com objetivo de avaliar os genes ativados em resposta à infecção e identificar possíveis 
diferenças na resposta de taurinos e zebuínos. Os Holandeses apresentaram uma maior ativação na expressão de 
mediadores Th1 e pró-inflamatórios no córtex cerebral (IFN-g e TNF-a) e no fígado (IFN-g e iNOS), enquanto que os 
Nelores apresentaram maior indução de IFN-g nos linfonodos poplíteos. Em relação aos mediadores regulatórios e Th2, 
a indução da expressão de TGF-b1 foi maior nos Holandeses do que nos Nelores. Não foram detectadas variações 
significativas na expressão de IL-4 e IL-10. DNA de N. caninum foi detectado em amostras de linfonodo dos bezerros 
holandeses, mas não foi detectado nos Nelores. De uma maneira geral, a resposta nos Nelores tende a se concentrar 
nos linfonodos e em menor intensidade no figado, pela indução principalmente de IFN-g e associado a poucas 
alterações no exame histopatológico. Nos olandeses as alterações histopatológicas são também observadas no córtex 
cerebral e de um modo geral mais intensas que nos Nelores. Estes resultados sugerem uma maior resistência dos 
Nelores em relação aos Holandeses na infecção por taquizoítos. Suporte financeiro: FAPESP 05/01659-0. 
 
 
Código O-238  
ESTÍMULO DA PRODUÇÃO DE INTERFERON GAMA PELO BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SUBSP. LACTIS EM 
RATAS IMUNOSSUPRIMIDAS INFECTADAS PELO TOXOPLASMA GONDII  
 

STIMULATION OF PRODUCTION OF INTERFERON GAMMA BY BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SUBSP. LACTIS 
IN IMMUNOSUPPRESSED RATS INFECTED BY TOXOPLASMA GONDII 

CLAUDIA MELLO RIBEIRO (UNESP BOTUCATU); VERUSKA  MAIA COSTA (UNESP BOTUCATU); HÉLIO 
LANGONI (UNESP BOTUCATU); MARIA ISABEL FRANCHI VASCONCELOS GOMES (UNESP BOTUCATU); 
MARJORIE ASSIS GOLIM (UNESP BOTUCATU); JOSÉ RAFAEL  MODOLO (UNESP BOTUCATU) 

Introduction: The probiotic Bifidobacterium animalis subsp. lactis can improve the immune response by modulation of 
cytokine production as interferon gamma and interleukin-10. Toxoplasmic encephalitis is the most important opportunistic 
disease in patients infected with human immunodeficiency virus.  Interferon gamma plays a crucial role in resistance to 
acute infection with Toxoplasma gondii and interleukin-10 down-regulating interferon gamma production. The present 
study was designed to investigate the effects of Bifidobacterium animalis subsp. lactis on the immune response of 
immunocompetents and immunosuppressed rats infected with Toxoplasma gondii. Methods: Sixteen Wistar rats were 
divided into 4 groups G1, G2, G3 and G4. In the G3 and G4 were administered 4 mg/L of dexamethasone and 52 
mg/500mL of dicloxacillin in the drinking water for 4 weeks. The G2 and G4 received orally Bifidobacterium animalis 
subsp. lactis (2 x 109 CFU/mL) daily for 3 weeks. The G1 and G3 were treated with milk. After 15 days of the 
supplementation with probiotic or milk, all the groups were infected orally with 104 bradyzoites of Toxoplasma gondii. 
Blood samples of the rats were collected at 0, 15 and 21 days of the experiment for the evaluation of interferon gamma 
and interleukin-10 by flow cytometer. Results: The rats of G1, G2 and G4 survived until the end of the experiment, but 
the rats of G3 died between day 5 and 8 after infection with parasite. In G1, G2 and G4 probiotic did not interfere with 
level the interleukin-10. The level of Interferon gamma increased in the G1, G2 and G4. The level this cytokine was not 
different between G1 and G2. However, the G4 increased the interferon gamma, but in a minor level. The response with 
interferon gamma allowed assured the survival of the immunosuppressed rats. Conclusion: Bifidobacterium animalis 
subsp. lactis can protect immunosuppressed animals infected with Toxoplasma gondii. 
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Código O-239  
AVALIAÇÃO DO USO DE DIPROPIONATO DE IMIDOCARB COMO IMUNOPROFILÁTICO NA RECUPERAÇÃO DO 
HEMATÓCRITO DE EQÜINOS PORTADORES DE THEILERIA EQUI 
 

EVALUATION OF THE USE OF IMIDOCARB DIPRIPIONATE AS IMUNOPROFILATIC IN THE RECUPERATION OF 
THE PACKED CELL VOLUME OF HORSES INFECTED BY THEILERIA EQUI 

LEANDRO QUINTANA NIZOLI (CENTRO DE BIOTECNOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); 
MARCELO MENDES GÖTZE (CENTRO DE BIOTECNOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS); 
CARLOS  ANSELMO DOS SANTOS (DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA PREVENTIVA, FACULDADE DE 
VETERINÁRIA, UFPEL); RICARDO CAVALHEIRO (DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA PREVENTIVA, 
FACULDADE DE VETERINÁRIA, UFPEL); ANA  WESTENDORFF FERRARI (DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA 
PREVENTIVA, FACULDADE DE VETERINÁRIA, UFPEL); ISAIAS  ISLABÃO SOARES (DEPARTAMENTO DE 
VETERINÁRIA PREVENTIVA, FACULDADE DE VETERINÁRIA, UFPEL); SERGIO  SILVA DA SILVA 
(DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA PREVENTIVA, FACULDADE DE VETERINÁRIA, UFPEL) 

Equine babesiosis is a disease of horses caused by the intracellular, haemoprotozoan parasites Theileria equi and 
Babesia caballi, being responsible by damages to the performance of athlete horses.  Those parasites cause to the fall of 
the packed cell volume (PCV), causing to a less muscles’ oxygenation.  The control of that disease is interest for all the 
equestrian market. The imidocarb diproprionate has been appropriate as chemical strategy for the control of the parasite 
multiplication in the erythrocyte, even with decrease dosages. The aim of this work was to evaluate the action and 
duration of the quimioprofilatic effect of imidocarb dipropionate in the recuperation of PCV in positive horses to T. equi by 
Indirect Immunofluorescence (IFAT). For the purpose of this study, 9 horses crossbred and adult with average weight of 
350 kg, used in the fieldwork at Faculdade de Veterinária of Universidade Federal de Pelotas. The handling with 
Imidocarb was administrated intramuscularly in the days 0 (zero) and thirty, in the dosage of 1.2 mg.Kg-1. Animals were 
submitted to the blood collections with and without anti-coagulated blood, in the days 0, 15, 30, 45 and 60 after first 
application. All the animals were positive by IFAT during all the experimental period.  The average PCV was 35.8% in the 
day 0 (zero), varying for 35.8%, 36.6 %, 37.3 % and 34.8 % in the days 15, 30, 45 and 60, respectively. The results 
showed that the use of imidocarb dipropionate can be appropriate as quimioprofilatic, reducing the chances of 
reagudization by a maximum period of 30 days after application, and after this period the effect begins it disappears.  
Even with the use of decrease dosages, the imidocarb can avoid the risks of reagudizations during immunosuppression 
by physical efforts and diminished potentially the toxic effects of the traditional chemical handlings. 
 
 
Código O-240  
EMPREGO DA RT-PCR EM TEMPO REAL PARA A QUANTIFICAÇÃO DA EXPRESSÃO DE GENES ASSOCIADOS 
À RESPOSTA IMUNE EM BEZERROS BOVINOS EXPERIMENTALMENTE INFECTADOS POR NEOSPORA 
CANINUM 
 

USE OF THE REAL TIME RT-PCR FOR IMMUNE RELATED GENE EXPRESSION QUANTITATION IN 
EXPERIMENTALLY INFECTED NEOSPORA CANINUM BOVINE CALVES 

SANDRA M. NISHI (DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL (VPS), 
FMVZ, USP); LUCIANA M. VIERO (DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA, ICB, USP); RODRIGO M.  SOARES 
(VPS, FMVZ, USP); PAULO C.  MAIORKA (DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA, USP); SOLANGE M.  GENNARI 
(VPS, FMVZ, USP) 

O Neospora caninum é um dos principais agentes causadores de abortamentos e natimortalidade em bovinos. A defesa 
imune do hospedeiro é capaz de inibir a atividade dos taquizoítos na fase aguda da infecção, mas não age sobre os 
bradizoítos nos cistos teciduais. A ativação e a modulação desta resposta de defesa é controlada por mediadores 
celulares. A técnica do RT-PCR em tempo real foi empregada para a detecção de alguns destes mediadores durante a 
infecção pelo N. caninum. Foram analisadas amostras de linfonodos poplíteos, fígado e córtex cerebral de bezerros 
Holandeses e Nelores infectados com taquizoítos por via intramuscular e controles não-infectados, abatidos no sexto dia 
pós-inoculação. A RT-PCR em tempo real detectou a expressão dos genes em todos os tecidos analisados. Não houve 
variação significativa na expressão do gene GADPH entre os grupos, a eficiência de amplificação deste foi similar aos 
demais genes testados e foi empregado como controle endógeno na análise. A comparação entre infectados e não-
infectados permitiu a quantificação relativa da expressão gênica. A expressão dos genes IFN-¨ e TNF-¨ apresentou 
elevação significante em algumas amostras. Os genes iNOS e TGF-¨1 apresentaram algumas variações não-
significativas e os valores de IL-4 e IL-10 permaneceram praticamente inalterados.  
Palavras-chave: Neospora caninum, Bos taurus, Bos indicus, expressão gênica 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


