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Introdução

Para que não haja interferências nos resultados de 
pesquisas e em testes biológicos, os cuidados com a 
condição sanitária dos animais de laboratório são 
indispensáveis [1].

Os camundongos criados em biotérios convencionais
são freqüentemente acometidos por Syphacia obvelata, 
Aspiculuris tetraptera, Hymenolepis nana e 
Hymenolepis diminuta, embora sejam considerados
pouco patogênicos algumas destas espécies podem ser 
transmitidas ao homem [3,5].

Syphacia obvelata (Rudolphi, 1802) é um oxiurídeo,
parasita do ceco e cólon de camundongos, rato, 
hamster, gerbil e roedores silvestres. Em camundongos 
sua infecção compromete suas atividades 
comportamentais. Seus ovos são depositados no cólon
ou na região perianal onde se tornam infectantes seis 
horas após a postura sobrevivendo várias semanas no 
ambiente [5].

Os helmintos gastrintestinais, mesmo sem 
determinarem a manifestação de sinais clínicos 
aparentes, podem causar alterações comportamentais e 
de desenvolvimento em seus hospedeiros. Em 
infecções maiores, aliada ao estresse podem causar 
perda de peso, pêlos ásperos, redução da taxa de 
crescimento, enterite e prolapso retal [5].

O objetivo deste trabalho foi avaliar a ocorrência de 
helmintos gastrintestinais em camundongos Mus 
musculus mantidos em laboratório.

Material e métodos

Foram utilizados 18 camundongos adultos, fêmeas, 
alocados em gaiolas individuais mantidas em 
temperatura ambiente no Laboratório de Doenças 
Parasitárias dos Animais Domésticos, alimentados com 
ração balanceada para animais de laboratório da Labina 
(Purina) à vontade através da tampa dos comedouros e 
água ad libitum.

Para a realização do exame coproparasitológico, 

diariamente, a cada manhã, a maravalha foi revolvida 
do fundo das gaiolas, coletando-se as cíbalas fecais, as 
quais foram, então transferidas para recipientes 
adequados e maceradas, adicionando-se então solução 
hipersaturada de açúcar. A suspensão fecal obtida foi 
submetida à flutuação pelo método de Willis [2]. As 
lâminas confeccionadas foram examinadas em 
microscópio ótico para identificação dos ovos de 
helmintos, segundo características morfológicas [3]. De 
cada lâmina foram contados todos os ovos observados.

Resultados e discussão

O único gênero de helminto identificado nas 
amostras fecais dos camundongos foi Syphacia sp. 
Observou-se a presença de ovos do nematóide em 
61,11% (11/18) das amostras analisadas, com número 
de ovos variando de 01 a 26 ovos por animal.

O exame coproparasitológico geralmente não é 
utilizado como rotina para diagnóstico de helmintoses 
em pequenos roedores de laboratório, portanto os 
registros existentes baseiam-se em dados obtidos por 
meio da recuperação de helmintos adultos em 
necropsia. Doyle et al. [5], apesar de terem identificado 
Syphacia sp.  como o nematóide mais freqüente, com 
80%, verificaram infecção mista nos animais em seu 
estudo, sendo 25% para A. tetraptera, H. nana em
27,5%, H. diminuta em 25%. Bazzano et al.[6]
encontraram 91,5% dos animais parasitados por S. 
obvelata e 8,5%, por A. tetraptera.

Pode-se verificar não haver uma constância na 
eliminação diária de ovos, pois animais cujas fezes 
foram positivas em um determinado dia apresentavam-
se negativos em exames subseqüentes por mais de um 
dia, em certas circunstâncias.

Apesar da infecção comprovada, os animais 
mantiveram-se em boas condições de higidez. Segundo 
Andrade [7] o gênero Syphacia é um oxiurídeo que está 
presente em quase todas as criações convencionais de 
ratos e a cada 15 dias completa o seu ciclo, sendo a 
infecção considerada subclínica, porém de importância 



vital, devendo ser controlada, pois, havendo grau 
elevado de infecção, um grande número de animais 
poderá vir a apresentar os sinais clínicos da doença 
[3,4].
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