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De acordo com alguns autores, o controle da verminose deve ser

S

dirigido primeiramente para a porca, tendo em vista que estas podem
tcn,ar.sse fonte de infecção, especialmente para os leitões.

o

Em trabalhos anteriores, constatou-se que a eliminação de ovos
de helmintos nas fezes,aumenta durante o período de lactação das
fêmeas sumas.
Com base nestes fatos, um experimento está em andamento objetivando determinar a influência do tratamento anti-helmíntico, admi nistrado nas porcas antes do parto, sobre a redução do número de
ovos nas fezes bem como sobre as infecções e performance dos leitões até o desmame.
O delineamento do trabalho conta comdois lotes de deÊ fêmeas
controle de nematôdeos
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sumas da raça Landrace, constituindo-se em grupo controle e grupo
tratado com levamisol injetável, em torno de dez dias antes da data
prevista do parto.
Os grupos de animais foram homogeneizados quanto a ordem de patição, níveis de infecção, machos que efetuaram a cobrição e manejo.
Amostras fecais dos animais são submetidas a exames parasitolós, sendo que dos leitães, ainda são tomados os pesos e necropos dois de cada leitegada por ocasião do desmame.
Até o momento obteve-se resultados de dez reprodutoras, sendo
de cada grupo.
Os exames coprológicos realizadôs nas matrizes, revelaram infec
s por Oesophagostomum spp. e Ascaris suura com predominância do
meiro representado por 98,99% dob ovos encoiftrados.
Dentre as f&ineas tratadas, tr&s eliminaram Ascaris suum adultos
dia seguinte a medicação.
As médias do número de ovos eliminados nas fezes antes da parião do lote tratado e testemunha, (353,5 e 1.263,3), submetidos

a

ise estatística evidenciou diferënças significativas a nível de
%, enquanto que as médias referentes ao período de lactação (904,2
3230) mostraram diferença significativa a nível de 1%, pelo teste
t de Student".
A média do número de ovos de helmintos eliminados nas fezes das
trizes são apresentados na Figura 1.
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Fig. 1 - Número• médio de ovos de helmintos eliminados nas f
zes de reprodutoras suínas, do grupo tratado e tes
temunha.
Alguns helmintos adultos recuperados na necropsia, foram identi
ficados como Oesophagostomurn destatutn (Rudolphi, 1803).
Dentre os leit6es com positividade aos exames coprológicos,
tificou-se ovos tipo Strongyloidea. Acredita-se na possibilidade
falsos positivos, tendo em vista o período pr&-patente do O.dentczt
ser entorno de 43 dias e os leit6es terem sido abatidos aos 42 dias.
abrigando poucos helmintos adultos, conforme revelou a necropsia.
Os resultados referentes aos leit5es estio apresentados na Tabc
la 1.
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TABELA 1. Resultados parciais obtidas da produção de matrizes do
po testemunha e tratado.
VARIAVEIS

GRUPO CONTROLE GRUPO TRATÃDOI

Númeromédjo de leitões nascidos
vivos por leitegada

9,20

9,60

Número médio de natimortos por
leitegada

0,60

0,40

Número médio de mortes até o dez
mame

oea

Número médio de leitões desmamados

8,40

Peso médio de 1etGeso 7nascer,(g)

9,60
i.295,83

Peso médio de leitões aos 21Âlas:(g)

4.547.73

4.216,67

Peso médio de leitões ao desmame(g)

8444

8.470,21

Número médio de he1minQs.-recupe.
rados na necropsia

2,30

6,60

Número médio .de helmintos recupe
rados na digestão

1,50

0,40

Número de leitões positivos aos
exames fecais

28,00

16,00

Nestes resultados parciais, não foi observada uma redução real
mente efetiva no número de ovds de nematôdeos eliminados nas feze
das reprodutoras. Este fato,próvavelxnertte pqsibj4t.9u que lei
de ambos os grupos se iqfectassem, não permitindo deste modo que
1.

grupo de 1ejes das porcas tratadas mostraéàS vantagens sobre
grupo

controle, Tabela 1.
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