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PREVALÊNCIA, INTENSIDADE DE INFECÇÃO E VARIAÇÃO ES
TACIONAL DE HELMINTOS EM*CAPRINOS NO ESTADO DO PI
AU1
ENEIDE SANTIAGO GIRÃO
2
LUIZ PINTO MEDEIROS

1

, RAIMUNDO NONATO GIRAO

1

E

RESUMO - No período de julho de 1977 a agosto de
1979, estudou-se a epidemiologia das helmintoses
em 52 caprinos sem raça definida (SRD) criados ex
tensivamente no município de Valença do Piauí, PI,
através do exame de ovos por grama de fezes (OPG),
coprocultura e necropsias mensais em animais

in

fectados naturalmente sendo 26 com idade de 3 a 6
meses e 26 com 9 a 12 meses. Os helmintos identi
ficados foram: Haemonchu4 contoAttu,

Ttícho4tton

gy/u4 co/ubtíotmí4, T. axe-L, Coopetía cuttíceí,
C. punctata, C. pectínata, Sttongyloíde4 papíllo
0e4ophago)stomum columbíanum, Titíchuní3 oví4,
Tníchuní4 sp., Moníezía expan4a e Cotícencu4

te

nuíco//í4. Os helmintos que ocorreram, em média,
com maior intensidade e frequéncia foram, respec
tivamente: H. contontu4 (697,6 e 92,3%, T.

cola

bití*,tmí4 (340,5 e 86,4%) e O. co/umbíanum (53,7e
1 Med. Vet. M.Sc. EMBRAPA/Unidade de Execução de Pesquisa de
Âmbito Estadual de Teresina (UEPAE de Teresina), Cx. Pos
CEP 64.000 - Teresina-Piaui.
2tal
- 01'
Med. Vet. B.S. EMBRAPA/UEPAE de Teresina.
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96,1%). Os dados de OPG indicaram aumento do ní
vel de infecção por Stkongy/oídea durante a época
chuvosa. As necropsias revelaram que os caprinos
são parasitados por helmintos durante todo o ano
e, mais especificamente na época chuvosa.

INTRODUÇÃO
A caprinocultura é uma atividade de importãn
cia sOcio-econõmica para o Nordeste do Brasil e,
particularmente, para o estado do Piauí_ que segun
do o FIBGE (1983) ocupa o 29 lugar no contexto na
cional, em efetivo de rebanho, possuindo 1.677 mil
cabeças. Entretanto, existem diversos fatores que
limitam seu desenvolvimento, dentre eles, destacase a verminose gastrintestinal que é responsável
por elevadas perdas econõmicas, decorrentes da di
minuição da produtividade e morte de animais.
Estudos realizados em países tradicionalmen
te criadores de caprinos revelaram que os parasi
tas gastrintestinais mais frequentemente encontra
dos nesta espécie foram: Haemonchu4 contottu4, Ttí
chostnongy/u3 colubtíanmí,s, Buno4tomum ttígonoce
phalum, CoopeAía pectínata, C. punctata, Txíchutí4
oví4 e Stxongy/o(i.de sp., sendo maior a

incide.11

cia de H. contottu4, T. co/ubtíokmí4 e O. colam
bíanum com participação pouco acentuada até inex
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pressiva dos demais parasitas (Marques Júnior et
al. 1983).
Pesquisas realizadas na India

constataram

que a maior quantidade de ovos de nematOdeos gas
trintestinais de caprinos, eliminados nas fezes,
ocorreu durante e após a estação chuvosa, enquan
to a estação quente foi desfavorãvel ao desenvol
vimento e sobrevivência das larvas nas pastagens
(Tripathi 1970). Resultado semelhante foi obtido
por Prasad & Singh (1982) com caprinos, abatidos
em matadouro, constatando uma prevalência
74,67% de animais parasitados por

de

H. conto/LUA

e

uma infecção (100%) nos meses de setembro e outu
bro. Esta maior infecção foi verificada após
período de maior precipitação pluviométrica

o
(ju

lho e agosto).
Tongson et al. (1981), nas Filipinas, verifi
caram que os helmintos que ocorrem mais frequente
mente em caprinos pertencem aos gêneros:

OcAopha

gotomum, T chot'tongyeuó e Haemonchu4.
Cavalcanti (1974) no estado de Pernambuco, ne
cropsiando 60 caprinos identificou as

seguintes

H. contottu,s, T.
co/ubtí
.6cutmí4, O. co/umbíanum, B. ttígonocepha/um, T. o
ví4, Sktjabínema ovíA, Moníezía expanut, CytíceA.
caís tenuíco//í4 e Sttonguloíde4 sp.
Padilha
espécies de helmintos:

(1980), no mesmo Estado, verificou, que os helmin
tos

H. contottu4 e O. co/umbíanum

ocorreram

com
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maior intensidade nos caprinos necropsiados.
No estado da Bahia, Moura & Moura (1974) iden
tificaram os seguintes helmintos parasitas de ca
prinos: H. contottta, T. axe-<, T. co/ubk.“otmí,

C. punctata, C. pectínata, S. papílIo4a4, O.
co
lumbíanum, T. oví, S. oví4 e M. expan4a. No esta
do do Ceará, Cardoso & Lima (1980) identificaram
os seguintes helmintos: H. contontu4, T. axeí, S.

papíteou,s, O. columbíanum, T.

M. expan,sa e

C. tenuíco//íis.
Em trabalho sobre evolução do parasitismo por
nematOdeos gastrintestinais em capirnos no estado
do Ceará, Costa & Vieira (1983) verificaram que o
parasitismo ocorre durante todo o ano com piques
em fevereiro, abril, junho e outubro e que necrop
sias em caprinos traçadores indicam que os nemat6
deos são transmitidos apenas de março a maio (mea
dos do período chuvoso ao inicio do período seco).
Em relação as parasitoses em caprinos no es
tado do Piauí Costa & Freitas (1970) registram a
ocorrjncia dos helmintos H. contottuis e O.

co/um

bíanum. Giro et al. (1978), em trabalho sobre a
incidjncia de helmintos nas microrregiões de Cam
po Maior e Valença do Piaui citam as espécies H.

contmtu3, T. colubk.íotmís, O. co/umbíanum,
S.
papílIo4u4, T. ouí4,"M. expan4a, C. cuktíceí e T.
axeí parasitando os caprinos dessas micorregiões,
referindo-se as espécies H. contottuis, T. co/ubtí
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.6onmí4 e O. co/umbíanum como as mais prevalentes
e patoganicas.
Considerando-se a importância dos estudos epi
demiolOgicos dos helmintos parasitas de caprinos,
a Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Esta
dual de Teresina (UEPAE de Teresina) desenvolveu
esta pesquisa visando determinar a prevalésncia,in
tensidade de infecção e a variação estacional dos
helmintos, no sentido de obter informações

para

programas de controle das helmintoses gastrintes
tinais dos caprinos no estado do Piauí.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido em uma proprieda
de particular no município de Valença do Piauí-PI,
no período de julho de 1977 a agosto de 1979.0 re
ferido município apresenta uma precipitação média
anual de 909mm (Brasil. SUDENE s.d.) e o período
chuvoso compreende os meses de novembro a abril.
Situa-se a 69 24' de latitude Su1,419 45' de longitu
de Oeste e 295 m de altitude. (Hargreaves, 1974).
Foram utilizados 52 caprinos sem raça defini
da (SRD) machos e fjmeas, sendo 26 de 3 a 6 meses
e 26 de 9 a 12 meses de idade. Os caprinos

eram

mantidos em pasto nativo, juntos com o rebanho da
propriedade, naturalmente infectados com

helmin
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tos e não recebiam tratamento anti-helmíntico.
A cada mãs eram abatidos e necropsiados dois
caprinos, um de 3 a 6 meses de idade e outro de 9
a 12 meses. Os tratos gastrintestinais dos animais
eram divididos em secções (abomaso, intestino dei
gado e intestino grosso) e os helmintos adultos,
recurados conforme a técnica descrita por

Costa

et al. (1970), utilizando-se 107 do conteúdo

do

abomaso e intestino delgado e coleta total

dos

helmintos do intestino grosso. Os helmintos recu
perados eram conservados em formol acético, conta
dos e diafanizados em lactofenol para identifica
ção.
Também eram coletadas fezes diretamente

do

reto dos caprinos para o exame de contagem de ovos
por grama de fezes (OPG), segundo a técnica de Cor
don & Whitlock (1939) e coprocultura, para obten
ção de larvas infectantes, usando-se a técnica de
Roberts & O' Sullivan (1949).
Para anãlise estatística o ano foi dividido
em duas estações baseado nos dados deprecipitação
das normais pluviometricas. 1.2. estação

chuvosa

(novembro a abril) e a 2.2 estação seca (maio a

OU

tubro).
Foi considerada estação chuvosa quando a pre
cipitação pluviométrica era acima de 50mm.
Os dados correspondentes ao número de helmin
tos (H) e de OPG foram transformados em

log10
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(H + 1,0) e log10 (OPG + 1,5), respectivamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apcis dois anos de observação verificou-se que
os caprinos do município de Valença-PI são parasi
tados por helmintos durante o ano todo e em maior
intensidade no período chuvoso (Fig. 1).
Os helmintos identificados foram: H.

conton

tu4, T. colubtítSonmí4, T. axeí, C. punctata,
C.
cuttíceí, C. pectínata, S. papíllo4u, O.
colam
bíanum, T. oví4, TAíchuAí4 sp., M. expan4a e
C.
tenuíco//í4 (Tabela 1).
A carga parasitãria de H. contoAtu4, T. co/u
bitíotmí4, T. axeí, S. papíteo4u4 e O. columbíanum
foi maior nos caprinos de 9 a 12 meses e de T.

o

víd, M. expan4a e de Coopetía spp. nos de 3 a 6
meses de idade (Tabela 1).
Verificou-se a presença de H. contottu4
caprinos em todos os meses do ano, porém a

nos
ocor

rãncia deste parasita, em intensidade mais eleva
da foi verificada na época chuvosa (Fig. 2 e 3).
Este resultado esta de acordo com os obtidos por
Cavalcanti (1974) e Padilha (1980), em

Pernambu

co, que verificaram uma maior incidãncia de H. con
tOXtu4 parasitando caprinos, na época chuvosa. A
prevalãncia deste helminto nos caprinos de 9 a 12
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TABELA 1. Prevalencia e intensidade média de infec
ção por helmintos gastrintestinais

em

26 caprinos de 3 a 6 e 26 de 9 a 12 me
ses de idade no município de Valença-PI
de julho/1977 a agosto/1979.
Caprinos 3 a 6 meses Caprinos 9 a 12 meses
Helmintos

Prevalãn Intensidade Prevalãn Intensidade
media de in
eia
cia
média de in
%
fecçao
fecçao

H. conto/Unis

84,6

513,0

100,0

882,3

T. caubni&AiníA

76,9

200,7

96,0

480,3

T. axeí

3,8

1,5

3,8

6,1

C. punctata

3,8

0,0

0,0

0,3

C. pectínata

7,7

1,1

3,8

0,0

C. cuktíceí

7,7

2,3

3,8

0,7

S. papíteo4u

42,3

55,0

73,0

180,0

O. columbíanum

92,3

40,5

100,0

67,0

T.oví4

57,6

3,6

61,5

3,0

3,8

0,03

15,3

0,15

TitíchuitÁ4 sp.
M. expanut

42,3

3,8

C. tenuícatUs

11,0

15,0

Total
*Registro de ocorrjncia.

817,7

1.619,7
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meses de idade foi de 100% (Tabela 1 e Fig. 4). Re
sultado semelhante foi obtido por Prasad & Singh
(1982), na índia, que verificaram uma prevaléncia
de 74,7% de caprinos parasitados por H. contontu4
e uma infecção de 100% após o período de maior pre
cipitação pluviométrica.
T. colubxílSotmí4 foi verificado em todos os
meses, apresentando-se em 86,4% dos caprinos
cropsiados, ocorrendo principalmente no

ne

período

seco, com piques em junho e julho (Tabela 1 e Fig.
2 e 3). Padilha (1980), em Pernambuco, verificou
que o T. co.eubh,“otmí apresentou maior intensida
de de parasitismo nos últimos meses de chuva

e

inicio da seca (abril e junho) coincidindo =numa
queda das temperaturas mensais médias para abaixo
de 259C.
A intensidade media de T. cO/ubtí60Xmí, nos
caprinos necropsiados foi de 340 espécimes, número
considerado por Skerman & Hillard (1966) como cau
sedor de uma infecção leve.
A prevaléncia de O. co/umbíanum foi de 92,3
e 100% para caprinos de 3 a 6 e 9 a 12 meses (Ta
bela 1) e a variação de zero a 167 e de dois

a

218 espécimes, respectivamente. Este helminto

o

correu durante todo o período de observação, (Fig.
4

2 e 3), porém, aom intensidade parasitãria um pou
co maior no período seco. Cavalcanti (1974) veri
ficou uma ocorréncia de 100% de O. co/umbíanum pa
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rasitando caprinos na estação chuvosa e de 40

a

60& na estação da seca. Verificou ainda que 73,3%
dos animais necropsiados tiveram uma intensidade
parasitãria entre 16 a 256 vermes, durante a es
tação das chuvas a 26,6% durante a estação da se
ca.
A intensidade media de H. contottu4 e O. CO
/umbíanum nos 52 caprinos necropsiados foi de 698
e 54, respectivamente. Skerman & Hillard

(1966)

consideram que infecções superiores a 500

Haemon

chu4 e 50 0e4ophago4tomum são patogânicas para o
vinos. Estes resultados confirmam as observações
de Costa (1980) que relacionam estes helmintos co
mo os de maior importância, verificados em capri
nos no estado do Piauí.
Os helmintos: C. punctata, C. pectínata,

C.

cuxtíceí e T. axeí foram observados esporadicamen
te e com baixa intensidade de infecção.

Exempla

res do genero Buno4tomum não foram verificados.
M. expan4a foi mais frequente em caprinos de
3 a 6 meses de idade, com 42,3% de prevalencia.Es
te helminto ocorreu praticamente durante todo

o

ano, mas com intensidade um pouco maior (57,1%),
no período seco. Estes resultados concordam

com

os obtidos por Fagbemi
& Dipeolu (1983), na Nige
4
ria, que verificaram maior incidencia de M. expan
4a em cabritos e cordeiros com menos de oito

me

ses de idade e um maior número de animais apresen
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tando ovos de Moníezía na época seca. Discordam,
entretanto, com CavalCanti (1974), em Pernambuco,
que verificou uma prevalência acentuada deste pa
rasita no período chuvoso, principalmente na zona
de sertão (80%).

S. papítto4u4 foi observado em 42,3 e 73,0%
dos caprinos de 3 a 6 e 9 a 12 meses de idade, res
pectivamente (Tabela 1), ocorrendo

praticamente

durante todo o ano. Costa & Vieira (1984) no esta
do do Ceará, verificaram uma prevalência de 93% e
uma intensidade de 89,0% em caprinos com aproxima
damente 12 meses de idade. Espécimes de T. OVí3 o
correram em infecções pequenas, variando de 1

a

39 helmintos por animal apresentando-se em maior
intensidade nos caprinos de 3 a 6 meses de idade
e ocorrendo principalmente no período seco. Padi
lha (1980) verificou a ocorrãncia de T. oví.4, em
maior intensidade também no período seco nos
ses de agosto, outubro e dezembro e

me

Cavalcanti

(1974) não verificou diferença entre as duas esta
ções para T. oví4.

C. tenuíco/U4 ocorreu em 13% dos caprinos na
cropsiados. Costa & Vieira (1983) no Ceará e Padi
lha (1980) em Pernambuco, verificaram prevalências
de 57% e 50%, respectivamente, de caprinos,

com

cisticercos.
Os caprinos são parasitados durante o ano to
do com piques de infecção helmíntica nos meses de
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ft
fevereiro, abril, junho e dezembro. Costa & Viei
ra (1983), no Ceará, também verificaram parasitis
mo durante todo o ano com piques em fevereiro, a
bril, junho e outubro.
Os helmintos mais frequentes nos caprinos na

H.
contontu4, O. co/umbíanum e T. colubxíotmí4 (Fig.
cropsidados de ambas as faixas etárias foram:

2 e 3). Estes helmintos coincidem com os de maior
incidencia, nos paíeses tradicionalmente

criado

res de caprinos. Cavalcanti (1974) relaciona

es

tas espécies como as mais prevalentes em caprinos
no estado de Pernambuco e refere—se que a intensi
dade de parasitismo foi maior nos caprinos

ne

cropsiados na estação chuvosa. Santiago et al. (s.
d.) e Gonçalves (1974) citam estes helmintos como
sendo os mais importantes parasitas de ovinos nos
municípios de Itaqui e Guaíba, respectivamente, no
Rio Grande do Sul.

0e4opha
gotomum, Titícho4ttongylu4 e Haemonchca spp., co
Tongson et a1. (1981), citam também

mo os helmintos mais ocorrentes em caprinos, nas
Filipinas.
Durante o período chuvoso a ocorréncia

de

formas jovens de helmintos foi maior que no perlo
do seco. Tripathi (1970), na india, observou

em

fezes de caprinos uma maior prevaléncia de larvas
de

Haemonchu3

spp". na.estação chuvosa.

Com relação ao OPG, os dados indicaram aumen
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to do nivel de infecção por Sttongy/oídea no final
da estação chuvosa (Fig..5 e Tabela 2).

Padilha

St/Len
gy/oídea, em caprinos, nesta época.
Tripathi
(1970), na índia, verificou maior quantidade de o
vos de nematõides gastrintestinais de caprinos, du
rante e apOs a estação chuvosa.
Nos caprinos de 9 a 12 meses de idade, o nú
mero médio de OPG foi maior na estação chuvosa, en
quanto que nos caprinos de 3 a 6 meses o OPG foi
igual nas duas estações (Tabela 2).
A analise estatistica revelou que existe uma
correlação (r = 0,76) significativamente ao nivel
de menos 1% entre OPG e número total de helmintos
adultos. Tongson et al. (1981) nas Filipinas, não
verificaram correlação entre OPG e intensidade de
infecção helmíntica, em caprinos.
Nas coproculturas, predominaram larvas infec
0e4opha
tantes de Haemonehu4 (62%), seguido por
go4tomum (27%) e Titíchottongylu4 (11%).
Larvas
de Coopenía, foram verificadas em apenas tras CO
proculturas (0,06%).
(1980) também verificou aumento de OPC de

CONCLUSÕES
1. Os caprinos são parasitados por helmintos

du

rante o ano todo e em maior intensidade no pe
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TABELA 2. Número médio de ovos por grama de fezes
(OPG) de caprinos durante a estação se
ca e chuvosa no município de Valença, PI
de julho/1977 a agosto/1979.
Número de OPG
Estação seca

Estação chuvosa

Idade (meses)

Idade (meses)

Ano

3 a 6

9 a 12

3 a 6

9 a 12

*

*

1977

866,7

66,7

1978

1.250,0

2.566,7

2.940,0

2.600,0

1979

2.675,0

350,0

250,0

1.750,0

Media

1.597,2

994,5

1.595,0

2.175,0

*OPG não realizado.
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rodo chuvoso.
2. Os caprinos de 9 a 12 meses de idade apresenta
ram maior intensidade media de infecção helmin
tica que os caprinos de 3 a 6 meses de idade.
3. Os helmintos mais prevalentes foram: H. contot
tais, O. co/umbíanum e T. colubtíonmí4.
4. O número médio de OPG e de formas imaturas de
helmintos foi maior no período chuvoso.
e

5. Existe uma correlação (r = 0,76) entre OPG
número total de helmintos adultos.
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