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INTRODUÇÃO

Nas colônias de animais de laboratório convencionais, a incidência de parasitas é constante, provocando
várias alterações nutricionais. Isso interfere no desenvolvimento do animal e pode, em casos especiais, até
alterar bruscamente a fisiologia animal. Hoje em dia, as colônias convencionais utilizam drogas antiparasitárias
para o controle e a erradicação de parasitas. As técnicas de cesariana e histerectomia têm auxiliado na obtenção
de animais sanitariamente definidos.

Os animais devem ser escolhidos aleatória e periodicamente, e com uma amostragem não inferior a dez
animais por sala de criação, variando as idades. A escolha dos métodos parasitológicos é de fundamental
importância no diagnóstico das principais parasitoses de roedores. Para a confirmação de endoparasitos, além
do exame parasitológico das fezes, através de métodos clássicos, também deve ser feita a investigação direta da
mucosa intestinal, após o sacrifício animal, na qual os parasitos são investigados diretamente na região do
ceco, jejuno e íleo.

O exame parasitológico compreende duas etapas distintas: pesquisa de ecto e de endoparasitos.

EXAME PARASITOLÓGICO DAS FEZES

Tem como objetivo a pesquisa de ovos, larvas e cistos de protozoários. As fezes devem ser coletadas
diretamente da mucosa anal, estando assim livres de impurezas, e devem ser manipuladas num período máximo
de 4 horas, após o qual será necessário o uso de conservantes para a preservação do material (MIF 1:2).

O exame parasitológico, bem como a investigação direta da mucosa intestinal, deve ser realizado em três etapas:

EXAME MACROSCÓPICO – visualização a olho nu, em fundo preto, observando a presença de larvas de helmintos,
proglotes de cestódeos. Nesse exame também observamos a coloração e a consistência das fezes;

EXAME MICROSCÓPICO – realizado através de métodos específicos que determinam, com maior precisão, a
realidade da infecção, dando uma visão mais ampla do parasito;

EXAME DIRETO DA MUCOSA INTESTINAL – é uma prática realizada em nosso Serviço de Controle da Qualidade
Animal, que vem apresentando resultados satisfatórios, visando à pesquisa do parasito no seu hábitat
natural. Após o sacrifício do animal, é retirado o intestino, sendo colocado em duas placas de Petri (ceco/
jejuno/íleo) com salina fisiológica.

O material é examinado primeiramente a olho nu, contra um fundo negro e, posteriormente, uma pequena
amostra é examinada ao microscópico para pesquisa de ovos e cistos de protozoários.
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PRINCIPAIS HELMINTOS ENCONTRADOS EM COLÔNIAS CONVENCIONAIS

SYPHACIA OBVELATA

Endoparasito pertencente à família Oxyuridae, presente em quase todas as criações convencionais de
camundongos, ratos e hamsters. Esse nematódeo habita o ceco, apresentando ciclo biológico direto, que se
completa a cada 15 dias. A fêmea grávida migra até a região perianal, onde deposita ovos que se tornam
infectantes após 6 horas. A ingestão por outros animais ou a migração da própria larva para o ceco inicia um
novo ciclo biológico. Seus ovos apresentam aspecto reniforme.

A infecção causada por Syphacia obvelata (Fig. 1.2) é considerada subclínica; porém, é de importância
vital registrar que, quando a infestação de uma colônia por S. obvelata for grande, geralmente aumenta o
número de animais apresentando prolapso de reto.

A cesariana e a histerectomia são métodos eficazes na erradicação desse parasito nas colônias de roedores.
A transmissão pode ser reduzida com a utilização de filtros de caixa.

A larva de Syphacia muris é semelhante a S. obvelata, ocorrendo freqüentemente em colônias
convencionais de ratos.

ASPICULURIS TETRAPTERA

Endoparasito pertencente à ordem Ascarida, família Oxyuridae, amplamente distribuído em colônias de
roedores convencionais, parasitando o ceco de camundongos e, raramente, ratos. Aspiculuris tretaptera
(Fig. 1.3) é considerado um parasito não-patogênico.

Apresenta ciclo biológico direto. Os ovos são eliminados com as fezes e requerem de 6 a 8 dias de
incubação, em temperatura ambiente, antes de se tornarem infectantes. A transmissão ocorre quando ovos
embrionados são ingeridos. Os ovos eclodem no intestino, liberando as larvas que, em torno de 25 dias,
tornam-se adultas, reiniciando o ciclo biológico. Os ovos de Aspiculuris tretaptera apresentam simetria elipsoidal
com parede fina e são resistentes ao frio.

NIPPOSTRONGYLUS BRASILIENSIS

Nematódeo pertencente à família Trichostrongylidae (Fig. 1.1). Raramente é encontrado no intestino
delgado de camundongos e ratos de laboratório, mas, freqüentemente, em roedores silvestres. Os vermes
adultos apresentam aspecto filiforme com coloração avermelhada, medindo os machos 5mm e 6 mm de
comprimento e as fêmeas, um pouco maiores, 8mm a 9 mm. O ovo apresenta forma elipsóide. Apresenta
ciclo biológico direto e, 24 horas após a eclosão dos ovos, a larva se torna infectante. A transmissão pode
ocorrer pela ingestão de ovos embrionados, sendo mais comum a penetração através da pele do animal.
As larvas circulam pelos pulmões, passando para os brônquios, de onde são expelidas pela tosse e deglutidas;
passam para o aparelho digestivo (ciclo de Loss) no qual, após 4 a 6 dias, tornam-se adultas e reiniciam o
ciclo biológico.

O manejo adequado com freqüentes trocas de caixa é um meio eficaz para interromper o ciclo desse parasito.

HYMENOLEPIS NANA

Também designada como Vampirolepis nana     (Fig. 1.4), cestódeo pertencente à família Hymenolepideae,
é normalmente encontrada em colônias convencionais de camundongos, ratos e, sobretudo, hamsters.
Considerado um parasito não-patogênico, podendo ocasionalmente causar doença no hospedeiro, de acordo
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com o grau de infestação. Quando o animal apresenta alto grau de infestação, podemos observar perda de peso
e, em conseqüência, baixa absorção nutricional. Esse parasito pode apresentar ciclo direto e indireto.

O ciclo indireto exige um inseto, no qual ocorre o desenvolvimento de cisticercos. O ciclo direto ocorre
através das proglotes maduras eliminadas pelo animal. No ciclo direto, os cistercercóides podem ser encontrados
no animal, após 14 dias, na mucosa intestinal, de onde migram para o jejuno e íleo. Os ovos apresentam, em
seu interior, um embrião resistente, podendo sobreviver meses nas fezes do hospedeiro. Levando-se em
consideração o tempo, o ciclo biológico indireto completa-se em 25 a 30 dias, ao passo que para o ciclo
biológico direto são necessários apenas 16 dias.

TAENIA TAENIAFORMIS E  TAENIA PSIFORMIS

Estes cestódeos pertencentes à espécie Taenia taeniaformis (Fig. 1.5) têm como hospedeiros intermediários
ratos, camundongos e hamsters, e a espécie Taenia psiformis, os coelhos. As larvas se instalam no fígado, onde
se desenvolvem.

PASSALURUS AMBIGUUS

Endoparasito pertencente à família Oxyuridae comumente encontrado em colônias convencionais,
parasitando o ceco e o colo de coelhos. Esse nematódeo apresenta ciclo direto, dando-se a transmissão por
meio da ingestão de ovos embrionados. O Passarulus ambiguus (Fig. 1.6) é um parasito não-patogênico, não
sendo atribuído a ele distúrbios intestinais, tais como diarréia e enterite.

PARASPIDODERA UNCINATA

Este helminto é o único nematódeo de importância presente em colônias convencionais de cobaia. A larva
de Paraspidodera uncinata (Fig. 1.7) habita o ceco e o colo de cobaias, eliminando seus ovos pelas fezes, que
necessitam de 3 a 5 dias para se tornarem infestantes. Quando ingeridos, os ovos eclodem e as larvas migram
até o ceco e colo, tornando-se adultas em 45 dias, reiniciando o ciclo. Esse nematódeo é considerado não-
patogênico; porém, a perda de peso e o retardamento do desenvolvimento do animal têm sido atribuídos à alta
infestação desse parasito.

PRINCIPAIS PROTOZOÁRIOS ENCONTRADOS EM COLÔNIAS CONVENCIONAIS

GIARDIA MURIS

Protozoário flagelado, pertencente à família Hexamitidae, subfamília Giardinae. As formas trofozoítas
desse gênero (Fig. 1.8) apresentam aspecto periforme, dois núcleos, quatro pares de flagelos e habitam o
intestino delgado de várias espécies de animais convencionais. O parasito se liga às células epiteliais da
mucosa intestinal através de um disco suctorial. O protozoário Giardia muris pode infectar camundongos,
ratos e hamsters. A infecção geralmente é subclínica; entretanto, podemos observar que os animais
apresentam perda de peso, pêlos eriçados e distensão abdominal com intensa produção de gases. O trofozoíto
de G. muris apresenta ciclo biológico direto e a transmissão se dá por ingestão dos cistos. O protozoário
se reproduz por divisão longitudinal. A dose mínima infectante para um camundongo é de aproxima-
damente dez cistos.
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HEXAMITA MURIS

Protozoário flagelado, pertencente à família Hexamitidae, finalmente chamado de Hexamita muris
(conhecido também por Spironucleus muris) (Fig. 1.9). Encontrado no intestino delgado, principalmente no
duodeno de camundongos, ratos e hamsters.

Apresenta aspecto periforme com simetria bilateral, contendo dois grupos de flagelos na região anterior e
dois flagelos na extremidade inferior. O trofozoíto de Hexamita muris apresenta ciclo biológico direto e a
reprodução se dá por divisão longitudinal binária.

Esse parasito ocasiona uma enfermidade aguda e crônica. A forma mais grave ocorre em camundongos
lactentes, podendo levá-los à morte. A fase inicial aguda da enfermidade se manifesta por diarréia e perda de
peso. Essa conduz a uma enfermidade crônica, com persistente perda de peso e desenvolvimento. Em ambas
as formas, aguda e crônica, os cistos aderidos às criptas da mucosa duodenal ocasionam uma forte resposta
inflamatória (enterite).

TRITRICHOMONAS MURIS

Protozoário flagelado, não-patogênico, pertencente à classe Mastigophora, habitante comum do ceco e
colo de camundongos, ratos e hamsters. Apresentam aspecto piriforme, com um único núcleo, três flagelos na
região apical e uma membrana ondularmente que percorre a extensão longitudinal do parasito, exteriorizando-
se como flagelo livre (Fig. 2.0). Seu ciclo biológico é simples e direto. O trofozoíto é eliminado com as fezes,
dificilmente formando cisto. Apresenta reprodução por divisão longitudinal binária. Quando em grande
quantidade pode ocasionar diarréia no hospedeiro.

ENTAMOEBA MURIS

Protozoário pertencente à classe Sarcodina, família Entamoebidae. Parasito de distribuição cosmopolita,
semelhante a Entamoeba coli do homem (Fig. 2.3). Reproduzem-se por divisão binária, sendo os cistos a forma
infectante do parasito. Apresenta forma esférica, contendo oito núcleos e ciclo biológico direto, pela ingestão
de cistos, que se rompem no duodeno. Finalmente, as amebas colonizam o ceco e colo, onde levam uma
existência parasitária não-patogênica. As várias espécies são:

• E. muris – ceco e cisto de camundongo.
• E. caviae – ceco e colo de cobaias.
• E. cuniculi – ceco e colo de coelhos.

BALANTIDIUM CAVIAE

Parasita pertencente à classe Ciliata, aparentemente não-patogênico, habita o ceco e colo de cobaias mantidas
em colônias convencionais. Esse parasita apresenta duas formas básicas: trofozoíto e cisto (Fig. 2.2). O trofozoíto
tem o corpo recoberto por cílios, com várias organelas, vacúolos digestivos e dois núcleos: o macro e o micronúcleo.
A transmissão se dá pela ingestão de cistos que contaminam alimentos e água. Divide-se por fissão binária ou
conjugação. É normalmente um protozoário comensal do intestino, alimentando-se de amido e bactérias.

EIMERIA SP

É um coccídeo patogênico que pode infectar o intestino delgado e o ceco de camundongos, ratos, cobaias
e coelhos. Os oocistos esporulados podem ser de formas variadas: elipsóides, esféricos, ovóides, de tamanho
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variável segundo a espécie parasitada. Os oocistos apresentam 4 esporocistos contendo 2 esporozoítos cada um
e uma abertura anterior denominada micrópila. Quando em grandes quantidades, produzem uma infecção
grave com comprometimento do epitélio intestinal com perda de sangue e água, levando o animal à desidratação
e posteriormente à morte. As eimerias possuem várias espécies:

• E. separata (Fig. 2.1 a) – habita o intestino do rato.
• E. caviae (Fig. 2.1 b) – habita o intestino da cobaia.
• E. falciformis (Fig. 2.1 c) – habita o intestino do camundongo.
• E. stiedai (Fig. 2.1 d) – habita o intestino do coelho.

ECTOPARASITOS

A pesquisa de ectoparasitos, na pelagem do animal, é de fundamental importância na criação, visto que
podem atuar como vetores de microorganismos patogênicos, desencadeando processos infecciosos diversos.
Algumas espécies são hematófagas, outras são esfoliadoras e podem causar sérios problemas na epiderme. Em
ambos os casos ocorrem alterações nos resultados da pesquisa, seja pelo efeito do parasitismo, que pode ser
confundido com os resultados dos experimentos, seja porque o estresse, provocado pelo experimento, pode
intensificar os efeitos da parasitose. Portanto, as ectoparasitoses devem ser diferenciadas de outras infecções
com possibilidade de ocasionar lesões epidérmicas similares.

PESQUISA DE ECTOPARASITOS

Utilizando-se de microscópio entomológico, deve-se examinar a pelagem do animal, visando à procura de
parasitos de maior tamanho (piolhos) e de ácaros menores (sarnas).

Após o sacrifício, o animal deve ser colocado sobre um fundo preto, com bordas revestidas e fitas adesivas
(para cima) para fixar os parasitos que migram do corpo do animal.

Em nosso Serviço de Controle da Qualidade, após a eutanásia, a carcaça do animal é colocada diretamente
sob focos de luz, durante 60 minutos, após o qual pode-se observar a migração dos parasitos através da lupa
ou do microscópico entomológico.

Pode-se também diminuir esse tempo para 30 minutos, colocando-se a carcaça do animal dentro de um
refrigerador. Com o frio, os parasitos migram para a superfície dos pêlos na tentativa de encontrar outro
hospedeiro, sendo facilmente observados a olho nu contra fundo negro ou com ajuda da lupa.

PRINCIPAIS ECTOPARASITOS DE COLÔNIAS CONVENCIONAIS

PIOLHOS

Poliplax serrata
É um piolho de camundongos que pode ser visto a olho nu. Apresenta coloração amarelada com traços de

marrom. Seus ovos são fixados na base dos pêlos do abdômen e do colo.
Seu ciclo biológico pode completar-se em 13 dias. O piolho Poliplax serrata (Fig. 2.4) transmite, diretamente

ou mediante traumatismos da pele que o próprio camundongo faz ao coçar-se, um protozoário parasita do
sangue, Eperythozoon coccoides.
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Gliricola porcelli e Gyropus ovalis
Ectoparasitos comumente encontrados em colônias convencionais de cobaias. Quando em grande quantidade

podem ser observados nas cobaias a olho nu, dando a impressão de ‘sujeiras’ no pêlo, principalmente no
dorso do animal. Não são patogênicos; porém, quando em grande quantidade, o animal pode apresentar
esfoliações na epiderme e alopécia. Geralmente quando uma colônia está parasitada, encontramos as duas
espécies de piolhos. Podemos diferenciá-las pelas seguintes observações:

• Gliricola porcelli (Fig. 2.6) – patas curtas com corpo ‘alongado’, apresentando coloração amarelada ou ocre.
• Gyropus ovalis (Fig. 2.5) – possui coloração clara, apresenta abdômen ‘arredondado’ com finos pêlos dorsais.

Haemodipsus ventricosus
Raramente encontrado em colônias convencionais de coelhos, o piolho Haemodipsus venticosus (Fig. 2.7)

localiza-se preferencialmente no dorso e na região pélvica do animal. Tem coloração castanha, apresentando
cabeça e patas pequenas, enorme abdômen oval e pêlos na região ventral e dorsal.

ÁCAROS

Myobia musculi
Ectoparasita geralmente encontrado em colônias convencionais de camundongos, sendo principal

ectoparasito dos camundongos e o mais difícil de se eliminar. Myobia musculi (Fig. 2.8) vive na superfície
cutânea e nos pêlos da região da cabeça, pescoço e nuca. Apresenta o primeiro par de patas pequeno e
especialmente modificado para fixação ao pêlo. Quando em grandes quantidades, podem ocorrer pruridos e
escoriações da epiderme resultantes de infecções secundárias, provocados pelo próprio animal ao coçar-se.

Myocoptes musculinus
Parasita cosmopolita de camundongos mantido em colônias convencionais. Aparentemente não-patogênico;

porém, quando há grandes infestações, podemos observar alopécia e prurido, geralmente na região do pescoço
e da nuca, e em alguns casos podemos encontrá-lo em toda a superfície do corpo.

A transmissão de Myocoptes musculinus (Fig. 2.9) se dá por contato direto, e seu ciclo biológico ocorre
totalmente na pelagem, num período de 14 dias.

Notoedres muris
Responsável pela sarna auricular de ratos (específico do gênero Rattus). A infestação por Notoedres muris (Fig. 3.0)

é caracterizada pelo aparecimento de lesões na orelha e no focinho do animal. As fêmeas liberam seus ovos em galerias
no extrato córneo. O ciclo biológico se completa com 19 dias, sendo a transmissão realizada por contacto direto.

Psoroptes cuniculli
Ectoparasito encontrado comumente em criações de coelhos convencionais, conhecido também por

sarna auricular dos coelhos, visto que o sítio de infestações localiza-se na base das crostas, onde se passa
todo o ciclo biológico do parasito com duração de 21 dias. Os ovos de Psoroptes cuniculli (Fig. 3.1) liberados
permanecem viáveis pelo menos por um mês em temperatura ambiente. Para um tratamento eficiente, é
necessária a remoção da crosta, seguida de limpeza da área, sendo então aplicados os medicamentos tópicos,
com intervalos de 3 a 5 dias. Podemos também encontrar esse tipo de sarna no focinho e nas patas do
animal. A fêmea é relativamente grande em relação ao macho, apresentando nas regiões laterais e terminais
um longo par de espinhos e quatro pares de patas.
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Chirosdicoides caviae
Ectoparasito geralmente encontrado em colônias convencionais de cobaias, parasitando geralmente a

região dorsal do hospedeiro, podendo ser encontrado por todo o corpo do animal. Em casos de grandes
infestações por Chirosdicoides     caviae (Fig. 3.2), podemos encontrar alopécia e prurido. As fêmeas e os machos
apresentam corpos alongados com o primeiro par de patas modificados para fixar-se ao pêlo.
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Figura 2.8 Figura 2.9
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Fonte: Manual para Técnicos em Bioterismo (1996).
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