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1. Resumo 

O presente trabalho enfatiza as verminoses gastrintestinais na espécie ovina, 

dando destaque às condições de bem-estar através da avaliação do manejo dos 

animais (principalmente quanto à alimentação e vermifugação), clima, ambiente de 

vivência, entre outros fatores, buscando explicar as variáveis que tornam os ovinos 

mais suscetíveis ou resistentes a tais enfermidades, as consequências das mesmas 

sobre esses pequenos ruminantes e os métodos de profilaxia, diagnóstico e 

tratamento.  

2. Introdução 

De acordo com Dias, Bernhard e Grazziottin (2013), uma fauna gigantesca de 

nematódeos gastrintestinais pode parasitar os ovinos, dentre os quais se destacam 

as seguintes espécies e gêneros: Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, 

Oesophagostomum spp, Cooperia spp, Strongyloides spp, Ostertagia spp, Trichuris 

ovis, Eimeria spp, etc.        

 Segundo Fortes (1997), a espécie de helminto que mais causa patogenia aos 

ovinos, em relação ao parasitismo do trato gastrintestinal, é Haemonchus contortus. 

Cada parasita dessa espécie suga em torno de 0,08 ml de sangue por dia e, devido 

ao hábito hematófago desses helmintos, além de se alimentarem de sangue, 

causam danos à mucosa do abomaso, o que culmina com anemia e posterior morte 

dos animais em questão.        

 Estimativas da FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação) apontam que, em 2050, o mundo terá um rebanho aproximado de 3,0 

bilhões de ovinos e caprinos, com peso médio de 17 kg por carcaça (Revista O 

Berro, 2013). Além disso, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) apontam que o rebanho brasileiro atual de ovinos é de 16,8 milhões 

(FarmPoint, 2015).          

 Em concordância com Silva Sobrinho (2001), a forma de manejo dos ovinos, 

aliada à detecção dos parasitas que causam as verminoses gastrintestinais, é 

extremamente valiosa para o combate dessas moléstias, não dispensando as boas 

práticas de bem-estar. 

 



3. Objetivos 

A pesquisa já referida objetiva estudar a ocorrência de verminoses 

gastrintestinais em ovinos da propriedade “Cabanha Tim Rodrigues”, instalada no 

município de Sertãozinho, que se situa no interior do estado de São Paulo, além de 

visar a busca por suas causas, consequências e possíveis soluções. 

4. Metodologia 

Na pesquisa em questão, haverá um estudo dos casos de ovinos, da propriedade 

“Cabanha Tim Rodrigues”, infectados com verminoses gastrintestinais, por meio da 

coleta de sangue e fezes, com a posterior realização de hemogramas e OPGs 

(Exames de Contagem de Ovos por Grama de Fezes). Além disso, haverá uma 

revisão bibliográfica sobre o tema. 

 

5. Desenvolvimento 

De início, haverá a separação dos ovinos em lotes. O grupo controle (GC) será 

composto por animais que passarão pelos procedimentos de colheita de sangue e 

fezes (assim como os ovinos dos grupos experimentais), mas não serão 

vermifugados, de modo a comparar os resultados; nos grupos experimentais, por 

sua vez, os animais serão submetidos à vermifugação, sendo que os ovinos de 

ambos os grupos serão separados por categorias etárias (borregos, cordeiros, 

matrizes, reprodutores, etc.). Para a coleta de sangue, armazenamento e transporte 

das amostras colhidas, serão utilizadas luvas de procedimento; agulhas estéreis 

30X10; seringas estéreis e descartáveis; frascos de envase limpos, secos e 

vedados; anticoagulantes quelantes de cálcio (como o EDTA); e caixas de isopor 

com gelo úmido ou reciclável. Haverá a realização das contagens globais de 

hemácias, leucócitos e plaquetas, taxa de hemoglobina, volume globular ou 

hematócrito, volume corpuscular médio (VCM), concentração de hemoglobina 

corpuscular média (CHCM) e técnicas de esfregaços sanguíneos corados com uma 

mistura de Metanol, May-Grunwald e Giemsa, para a diferenciação de leucócitos.

 A coleta de fezes será feita diretamente na ampola retal dos ovinos, com o 

auxílio de sacos plásticos, identificados com a categoria, o número do brinco e o lote 

dos animais pertencentes. Haverá o acondicionamento das fezes em isopor com 

gelo e o emprego das técnicas de Willis-Mollay para o processamento. Na análise de 



variância dos resultados, haverá o uso do teste F e a comparação das médias 

ocorrerá em virtude do emprego do teste de Tukey a 5%, com nível de significância 

de 0,05. 

6. Resultados preliminares 

 

Dos 280 ovinos que compõem o rebanho, 18 deles (10 ovelhas vazias e 8 

borregos) estão alimentando-se com pastagens do tipo tifton, em razão de se 

apresentarem fracos. Os ovinos restantes são criados em sistema de confinamento - 

todas as categorias etárias recebem silagem de milho, farelo de soja tostado e 

suplemento mineral, exceto os cordeiros, que, além dessa alimentação, recebem o 

leite materno. Os cordeiros são colocados para junto de suas mães apenas para 

mamar. Vale enfatizar que os ovinos doentes são mantidos isolados dos saudáveis. 

Em alguns, observou-se edema submandibular, o que pode ser um indício da 

presença de verminoses gastrintestinais. 
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