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Introdução:Paragonimus spp. é um parasito pertencente a classe Digenea, e é            
responsável por causar a zoonose denominada paragominíase, que pode ser          
transmitida através da contaminação de água e alimentos. Este parasito pode           
infectar animais carnívoros, herbívoros e onívoros, inclusive humanos.A        
contaminação em todas as espécies ocorre por meio da ingestão de           
metacercárias. Dentro do ovo, em aproximadamente 21 dias desenvolve-se o          
miracídio que sai do ovo e nada em busca do primeiro hospedeiro intermediário             
(HI), um molusco dos gêneros Melania, Ampullaria ou Pomatiopsis, se transforma           
em esporocisto, formando rédias. Desenvolvendo rédias filhas e, posteriormente,         
as cercárias. que abandonam o primeiro HI se deslocam lentamente, podendo ser            
ingeridas pelo segundo HI, transformando-se em metacercárias. Os hospedeiros         
definitivos (HD) ingerem o segundo HI infectado, cru ou insuficientemente cozido,           
adquirindo o trematódeo. No aparelho digestivo do HD, as metacercárias          
desencistam-se, perfurando a parede intestinal e caindo na cavidade abdominal,          
atravessando o diafragma e alcançando os pulmões, onde se desenvolvem          
atingindo a fase adulta. Objetivo:A obtenção de achados positivos é atípica, por            
isso, este trabalho teve o intuito de relatar a presença de ovos de Paragonimus              
spp. após realização da técnica de Sedimentação Simples (HOFFMANN, PONS &           
JANER, 1934). Descrição do Caso: Foi atendido no HV- ASA do IFPB campus             
Sousa, uma cadela, sem raça definida, não vermifugada, errante, de zona urbana.            
Apresentava sinais neurológicos e fratura femural. Após consulta, foram         
encaminhadas as fezes do animal para o LPV/ HV-ASA. Então, foram realizadas            
as técnicas de Sedimentação Simples (HOFFMANN, PONS & JANER, 1934) e           
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Flutuação Simples (WILLYS-MOLLAY, 1921). Na Sedimentação Simples foram        
encontrados ovos do parasito Paragominus spp., sendo o diagnóstico definitivo          
confirmado após análise morfológica dos ovos, obedecendo os padrões         
determinados por Taylor (2014). Discussão: A ocorrência de ovos em amostras           
fecais é um achado atípico. Isso decorre de seu complexo ciclo, que necessita de              
dois hospedeiros intermediários específicos. O animal que apresentou        
Paragominus spp. não é proveniente de uma região alagadiça, em decorrência           
disso, podem ser levantadas diversas hipóteses a respeito de como ocorreu a            
contaminação do animal, como beber água em poços de água com os            
hospedeiros intermediários, alimentar-se com restos de alimentos crus ou mal          
cozidos, já que o mesmo comia restos de comidas cedidos pelos moradores da             
região. Conclusão: Apesar da complexidade para ocorrência de Paragonimus         
spp. fazendo com que o mesmo seja um trematódeo incomum, este fato não             
elimina a possibilidade de sua ocorrência em áreas não endêmicas, como é o             
caso do Alto Sertão Paraibano. 
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