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ABSTRACT

As equidae underwent the domestication process, they developed favorable conditions for the proliferation of parasites and in this

sense, the control of endo and ectoparasites is essential. The objective of the study was to carry out a survey of hemoparasites

and ectoparasites in donkeys and mules in the municipality of Senador Rui Palmeira, Alagoas. 22 donkeys and 8 mules, both

sexes, of different ages and weights, were evaluated by means of clinical examination, hemoparasites, ectoparasites and auricular

swab. It was possible to observe that the values of temperature, heart rate and TPC were lower in donkeys than in mules. The

nutritional status of the mules was 50% score 3 and 50% score 4; that of donkeys was 81.8% score 4, 9.1% score 3 and 9.1%

score 2. The episcleral vessels were normal in 87.5% of the mules evaluated and engorged in 12.5%. And among donkeys, 95.5%

were within the physiological range and 4.5% were engorged. The mucous membranes were normal colored in 50% of the mules

and colored in 50%. And in donkeys, 64% of normal colored mucosa, 27% low-colored, 4.5% cyanotic and 4.5% porcelain were

observed. No ectoparasites were found among the animals studied and auricular swabs were also negative in 100% of cases.

Regarding the research of hemoparasites, 13.63% of donkeys and 25% of mules, were positive for the parasites Neorickettisia sp.

and Anaplasma sp., Although ectoparasites were not found, hepárasites were observed. And these findings, indicate the presence

and circulation of these agents, with potential dissemination by the State.

À medida que os equídeos sofreram o processo de

domesticação, desenvolveram condições

favoráveis à proliferação de parasitas e neste

sentido, o controle de endo e ectoparasitas é

fundamental.

O objetivo do presente estudo foi realizar um

levantamento de hemoparasitos e ectoparasitos

em asininos e muares no município de Senador

Rui Palmeira, Alagoas.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram avaliados por meio de exame clínico,

pesquisa de hemoparasitas, ectoparasitas e swab

auricular 22 asininos e 8 muares, ambos os sexos,

de diferentes idades e peso.

Os animais avaliados no presente estudo

apresentaram uma alta infecção helmíntica, sendo as

infestações por estrongilídeos e infestações mistas

(estrongilídeos e Strogyloides sp.) as mais

observadas. Os muares obtiveram maior positividade

quando comparados aos asininos, o que sugere uma

maior resistências às infecções parasitárias. Apesar

de não terem sido encontrados ectoparasitas dentre

os animais estudados, observou-se a presença de

Neorickettisia sp. e Anaplasma sp. E esses achados

no município, indicam a presença e circulação desses

agentes, com potencial disseminação pelo Estado.

PESQUISA DE HEMO E ECTOPARASITOS EM ASININOS 

(EQUUS ASINUS) E MUARES (EQUUS ASINUS CABALLUS) 
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Figura 1: Anaplasma phagocytophilus

Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 2: Neorickettsia risticii

Fonte: Dados da pesquisa.

Os valores do exame clínico de asininos e muares

encontram-se descritos na tabela 1.

Foi possível observar que os valores da

temperatura, frequência cardíaca e TPC foram

inferiores em asininos que em muares (tabela 1).

O estado nutricional dos muares foi de 50% escore

3 e 50% escore 4; o dos asininos foi de 81,8%

escore 4, 9,1% escore 3 e 9,1% de escore 2. Os

vasos episclerais apresentaram-se normais em

87,5% dos muares avaliados e ingurgitados em

12,5%. E dentre os asininos, 95,5% encontraram-

se dentro do fisiológico e 4,5% ingurgitados. As

mucosas foram normocoradas em 50% dos

muares e hipocoradas em 50%. E nos asininos

observou-se 64% de mucosas normocoradas, 27%

hipocoradas, 4,5% cianóticas e 4,5% porcelanas.

Não foram encontrados ectoparasitas dentre os

animais estudados e os swabs auriculares também

se apresentaram negativos em 100% dos casos.

Em relação à pesquisa de hemoparasitas, 13,63%

dos asininos e 25% dos muares, apresentaram-se

positivos para os parasitas Neorickettisia sp.
(figura 2) e Anaplasma sp. (figura 1).
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