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Resumo 

Embora haja muitos trabalhos de pesquisas, sobre o Avestruz, sabe-se pouco 

sobre suas patologias e parasitismo, que são os principais responsáveis pelos 

prejuízos econômicos na estrutiocultura. Diante deste problema, nosso objetivo é 

fazer uma avaliação entre os parasitas presentes nas fezes dessas aves com os 

possíveis presentes no solo de onde vivem; sendo possível avaliar a contaminação 

dos parasitas no ambiente e em suas próprias estruturas físicas, já que uma das 

grandes dificuldades na estrutiocultura é o reconhecimento dos animais doentes, e 

assim encontrarmos uma solução para este problema, já que o Brasil é um país 

dotado de recursos físicos e naturais propícios ao desenvolvimento agroindustrial 

deste animal, e assim podemos causar um grande impacto no desenvolvimento da 

cadeia produtiva e conseqüentemente na econômica. 
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Abstract 

Although there are many research works on the Ostrich, little is known about 

their diseases and parasites, which are primarily responsible for economic losses in 

ostrich. Faced with this problem, our goal is to make an assessment between the 

parasites present in the feces of these birds with potential in the soil where they live, 

it is possible to evaluate the contamination of parasites in the environment and their 

own physical structures, since one of the major difficulties the ostrich is the 

recognition of sick animals, and thus finding a solution to this problem, since Brazil is 

a country endowed with physical and natural resources conducive to agro-industrial 

development of this animal, and so we can have a great impact on the development 

of the productive chain and consequently on the economic. 

Keywords: Parasites; Solo; Economic; ostrich. 



 

Introdução 

O avestruz Struthio camelus, 

faz parte de um grupo de aves 

corredoras, incapazes de voar, estas 

são chamadas de ratitas, elas não 

possuem quilha sobre o esterno e 

suas asas são atrofiadas, que auxilia 

em sua velocidade, assim 

conseqüentemente não possuem 

estrutura par vôo (Deeming e Angel, 

1996), porém todas as ratitas são 

capazes de nadar (Fowler, 1991). Esta 

ave é a que mais intriga os 

pesquisadores, causando muitas 

controversas sobre sua origem, 

patologias e parasitismo, (Drenowatz 

et al., 1995), porém encontramos 

pesquisas feitas de parte isoladas 

desta ave como, as criações e  

expansão no território brasileiro que 

relata a falta de conhecimento e 

preparo para criação destas aves e 

alguns tipos de  endoparasitas que 

foram consequência do manejo 

(Muniz, 2006). Mesmo sendo uma ave 

de alta resistência, é hospedeira de 

diversos tipos de parasitas, tal qual 

não se sabe, se estas parasitas podem 

ou não interferir no ambiente em que 

vivem (água e solo) ou em outros 

animais que habita a região (Reissig et 

al., 2001; Gordo et al., 2002).                                      

As doenças parasitárias das 

aves são causadas geralmente por 

protozoários, nematóides, trematóides, 

cestóides e ectoparasitas, que são 

responsáveis por grandes perdas em 

um plantel (Aguilar et al., 2005). 

Embora pouco conhecida, é 

importante ressaltar que a avestruz 

possui grandes tendências para o 

mercado brasileiro, principalmente no 

comercio de carne, podendo se tornar 

mais uma opção de aperitivo na mesa 

do brasileiro (Muniz, 2008). Pois o 

avestruz é uma ave que vive em 

regiões semi-aridas, podendo ser 

criados também em campos cerrados 

e caatingas (Carrer, et al., 2005), 

tornando o Brasil um pais com 

condições propicias a criação. Assim a 

criação torna-se rentável, tendo como 

matéria prima a carne, pele, pluma e 

ovos, e ainda se pode aproveitar os 

tendões, córneas e gordura, 

permitindo o desenvolvimento de 

vários mercados (Cooper, 2005).  

 

Objetivo 

Esta pesquisa tem por 

objetivo, avaliar os endoparasitas de 

avestruzes (Struthio camelus), através 

de exame coproparasitologico pelo 

método de “Willis” (flutuação em 



solução saturada de NaCl),  em 

comparativa com o solo de onde vivem 

no intuito de detectar possíveis 

contaminação por meio deste. 

 

Metodologia 

O método utilizado para a 

realização da pesquisa é o de Willi’s, 

que consiste em um método de 

flutuação simples em solução saturada 

de cloreto de sódio (NaCL). Este 

método é bastante utilizado para 

evidenciar presenças de ovos leves 

nas fezes ou fases facultativas de 

larvas de helmintos quando presentes 

e solos úmidos. Os materiais 

necessários para realização dos 

exames pelo método de Willi’s são: 

Lamina de microscópio, Lamínula, 

Becker de 250 ml, Frasco Borrel, 

Bastão de Vidro, Peneira de Chá 

(malha fina) ou Gaze, Solução 

Saturada de NaCL (o volume de 

solução utilizada será avaliada de 

acordo com a quantidade de exames 

realizados) e, Microscópio. E em caso 

de intensa parasitose, o que não 

ocorreu ate agora, iremos realizar a 

quantificação dos parasitas nas 

amostras, assim será realizado a 

técnica quantitativa parasitológica de 

Mc’Master. Que consiste na utilização 

de câmeras de contagem, onde é 

possível quantificar os ovos presente 

nas fezes. 

 

Desenvolvimento 

Para realização da pesquisa 

foram visitadas duas propriedades do 

interior do estado de São Paulo, onde 

foram coletadas três amostras de 

fezes e três amostras de solo por 

piquete, sendo que a coleta foi feia em 

cinco piquetes de cada propriedade 

totalizando assim, 30 amostras de 

fezes e 30 de solo que foram 

coletados ao acaso. 

As amostras foram coletadas 

da parte superior das fezes, colocadas 

em copos/coletores de 80 ml fechados 

e, acondicionadas na geladeira do 

laboratório da Clínica Veterinária 

Fullpet onde os exames estão sendo 

executados pelo método de Willi’s 

(1927) descrito e publicado no Medical 

Journal of Australia. 

 

Resultados Preliminares 

O material coletado 

permanece em fase de 

processamento, no entanto já foi 

possível a visualização de algumas 

amostras. Com isso, os resultados até 

agora alcançados, são favoráveis para 

chegarmos ao nosso objetivo, que é a 



comparação das amostras, levando 

em consideração que a probabilidade 

de se encontrar helmintos intestinais é 

grande.
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