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CAVELE, A. Variáveis clínica, parasitológica hematológica e bioquímica de 

caprinos e ovinos infectados naturalmente por nematóides gastrintestinais sob o 

mesmo sistema de produção. Salvador, Bahia: Escola de Medicina Veterinária da 

UFBA, 2009, 85p. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal nos Trópicos). 

 

RESUMO 

 

Foram realizados dois estudos: No primeiro foi avaliado o método FAMACHA© em 

caprinos e ovinos, mantidos nas mesmas condições, no sertão do Estado da Bahia, 

Brasil. Foram selecionados 60 caprinos mestiços Anglo Nubiano e 60 ovinos mestiços 

(Santa Inês x Dorper), entre quatro e oito meses de idade, criados em sistema extensivo 

e mantidos nas mesmas pastagens. A cada semana durante três meses, Julho a Outubro, 

foi determinado o grau FAMACHA© e o escore corporal (EEC) e coletadas amostras de 

fezes e de sangue. A comparação de médias da contagem de ovos nas fezes (OPG) foi 

de 1991(116,3) nos caprinos e 596,2(104,4) em ovinos; do volume globular (VG) foi de 

25,4% (0,38) nos caprinos e 31,5%(0,37) em ovinos;  grau FAMACHA© 2,8(0,06) nos 

caprinos e 1,9(0,34) em ovinos; fibrinogênio plasmático nos caprinos 338,6 

mg/dl(10,17) em ovinos 269,9 mg/dl8,62) e de larvas do gênero Haemonchus caprinos 

41,1%(3,37) em ovinos 26,4%(4,3), estatisticamente diferente (P<0,05), entretanto o 

mesmo não foi observado com o valor da proteína plasmática e do percentual de larvas 

dos gêneros Trichostrongylus e Oesophagostomum. Na análise de todas as avaliações 

foi demonstrado que o grau 3 foi mais predominante nos caprinos e o grau 2 para os 

ovinos, com as percentual válido de 47,93 e 57,14, respectivamente. Na comparação 

entre a presença de anemia e o grau FAMACHA©, a especificidade foi alta e a 

sensibilidade baixa para ambas as espécies. O valor preditivo positivo foi baixo, porém 

o negativo foi alto, o que pode assegurar que animais com um resultado negativo no 

método FAMACHA© realmente não tenham anemia. No segundo experimento, 

realizado na mesma propriedade, utilizando a mesma base de dados foi feita a análise de 

agrupamento, utilizando grau FAMACHA©, OPG, e o VG sendo selecionadas 10 cabras 

com potencial para resistência (PR) e 10 com potencial para suscetibilidade (PS) aos 

nematóides, acompanhados quinzenalmente por mais 2 meses. Doze destes animais, seis 

do grupo PR e seis do grupo PS, foram abatidos para contagem e identificação dos 
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helmintos gastrintestinais. Os caprinos pertencentes ao grupo PS apresentaram os 

maiores valores do grau FAMACHA©, do OPG, do percentual de L3 de Haemonchus,, 

Trichostrongylus e Oesophagostomum e da concentração de fibrinogênio, e os menores 

valores de VG e escore corporal, diferindo estatisticamente (P<0,05), enquanto a 

proteína total não diferiu estatisticamente. Na análise de todas as avaliações foi 

demonstrado que os graus 3 e 4 foi mais predominante nos animais PS, com as 

percentuais válidos de 45,5 e 30,5 respectivamente, e os graus 2 e 3  nos PR, com os 

respectivos percentuais válidos de 34,4% e 51,9. Observou-se também que 58,4% dos 

animais PS e 90,6% dos PR estão entre o grau FAMACHA© 1 e 3. O aumento do nível 

de infecção parasitária refletiu estatisticamente na diminuição dos valores médios do 

volume globular dos PS. O total de estádios jovens e adultos de nematóides obtidos dos 

caprinos PS foi 2660,41 contra 1669,34 dos PR. Apesar de não ser encontrado diferença 

estatística significativa entre as espécies de nematóides, o grau de infecção foi 

moderado para o H. contortus nos animais do grupo PS e leve nos PR, enquanto a 

infecção por T. colubriformes foi considerada pesada e moderada nos grupos PS e PR 

respectivamente, e para ambos os grupos a infecção por O. columbianum foi alta. A 

associação dessas técnicas é um modelo importante na abordagem das nematodeoses em 

caprinos em condições do semi-árido onde possibilitou monitorar a haemoncose em 

pequenos ruminantes criados no sertão baiano, auxiliando no controle das parasitoses. 

 

 

Palavras-chave: nematóides; FAMACHA; volume globular; pequenos ruminantes,  
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CAVELE, A. Clinical, parasitological, hematological and biochemical variables in sheep 

and goats naturally infected with gastrointestinal nematodes under the same production 

system. Dissertation (Master of Animal Science in the Tropics) – Veterinary Medicine 

School, Federal University of Bahia Salvador, Bahia, 2009, 85p. 

 

SUMMARY 

 

Two studies were carried out:  On the first study FAMACHA© system was evaluated in 

sheep and goats, kept under the same conditions, in Bahia state, Brazil. Sixty Anglo 

Nubiano mixed goats and sixty Santa Inês x Dorper cross breed sheep, four to eight 

months old age, raised at extensive farming system under the same pasture area were 

selected. FAMACHA© score, body condition, blood and faecal samples were collected 

every week during three months, from July to October. Mean faecal worm egg counts 

(FEC) comparisons were 1991(116.3) for goats and  596.2(104.4) for sheep; packed cell 

volume (PCV) were 25.4% (0.38) for goats and 31,5%(0.37) for sheep;   FAMACHA©  

score 2.8(0.06) for goats and  1.9(0.34) for sheep; plasma fibrinogen in goats 338.6 

mg/dl(10.17) and in sheep 269.9 mg/dl(8.62) and  Haemonchus larvae in goat 

41.1%(3.37) and in sheep 26.4%(4.3), were statistically different (P<0.05), that was not 

observed with plasmatic protein and Trichostrongylus and Oesophagostomum larvae 

percentages. FAMACHA© score 3 for goats and score 2 for sheep were the most 

predominant observation in overall analysis of all evaluations, with valid percentages of 

47.93 and 57.14, respectively. Comparing presence of anemia and FAMACHA© score, 

specificity was high and sensibility was low, for both species. Positive predictive value 

was low, but negative value was high, assuring that animals with FAMACHA© negative 

results were not anemic. The second experiment, conducted at the same property, used 

the same database for groupment analysis, using FAMACHA© score, EPG and PCV. 

Ten goats with potential to resistance (PR) and 10 goats with potential to suscetibility 

(PS) to nematode infection were evaluated at 15 days intervals during 2 months. Twelve 

animals, six of the PR group and six of the PS group were killed for gastro-intestinal 

helminth counts and identification. Goats from PS group presented the highest 

FAMACHA© scores, EPG counts, Haemonchus, Trichostrongylus and 

Oesophagostomum L3 larvae percentages and plasma fibrinogen concentration, and the 

lowest PCV values and body condition scores, differing statistically (p<0.05), whereas 

total serum protein showed no statistical difference. Analysis of all evaluations showed 
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that scores 3 and 4 were the most predominant in animals PS with valid percentages of 

45.4 and 30.5, respectively, and scores 2 and 3 in PR, with respective valid percentages 

of 34.4 and 51.9. Is was also observed that 58.4% of the PS animals and 90.6% of PR 

are between FAMACHA© score 1 and 3. Increase of the parasitic infection level was 

statistically related to mean PCV value reduction in PS. Total number of immature and 

adult nematodes were 2660.41 in PS goats against 1669.34 in PR. Although there was 

no statistically significant difference among nematode species, H. contortus infection 

degree was moderate  in PS animals and slight in PR, whereas T. colubriformes 

infection was considered intense and moderate in groups PS and PR, respectively, and 

O. columbianum infection was intense in both groups. Association of these techniques 

is an important model to access nematodiosis in goats under semi-arid conditions. It was 

possible to evaluate haemonchosis in small ruminants raised in Bahia, and aid parasite 

control. 

 

Keywords: nematodes; FAMACHA©; packed cell volume; small ruminants 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

A caprinovinocultura é uma atividade de importância socioeconômica em vários 

continentes (AMARANTE, 2005; MOORS & GAULY, 2009). No Brasil representa um 

valioso meio de subsistência para populações de baixa renda, pois garante o 

fornecimento de carne e de leite (PINHEIRO et al., 2000) e a geração de receita para as 

pequenas propriedades (DE VRIES, 2008). Nas criações mais intensivas destaca-se 

como atividade geradora de empregos, desde as fases iniciais de criação dos animais até 

a elaboração de subprodutos, o que demonstra importância dos produtos de origem 

caprina e ovina na subsistência da família e a possibilidade de sua inserção ao 

agronegócio (SIMPLÍCIO et al., 2003).  

 

No Brasil, a cadeia produtiva caprina e ovina vem se estruturando especialmente na 

região Nordeste nos últimos anos, estimulada pelo baixo custo de produção, altos 

índices reprodutivos, menores requerimentos nutricionais e a habilidade de ovinos e 

caprinos em se adaptar às condições climáticas adversas e a escassez de pastagens em 

épocas críticas (SILVA et al., 2006). Estes fatores aliados a um crescimento contínuo, 

estimulado pela elevada demanda que se observa no mercado consumidor vem 

intensificando os sistemas de criação no país (MACEDO et al., 2000). 

 

Em 2007, o efetivo brasileiro ovino era da ordem de 16,239 milhões de cabeças, no qual 

57,2% encontram-se no nordeste brasileiro. A Bahia possui o maior rebanho desta 

região e o segundo brasileiro (IBGE, 2008). Em relação ao rebanho caprino, estima-se 

uma população de 9,450 milhões de cabeças, sendo a região nordeste responsável por 
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91,4% do efetivo nacional, com o Estado da Bahia classificando-se como maior 

produtor do país, com cerca de 33,7% do rebanho nacional (IBGE, 2008). 

 

Os nematóides gastrintestinais (NGI) tributam para diminuição da produtividade dos 

rebanhos (PERRY et al., 2002). Nas regiões do semi-árido, o parasitismo por NGI se 

constitui em um dos maiores problemas para o sistema de produção, acarretando 

impacto econômico devido aos custos com a prevenção e os tratamentos, além da 

mortalidade, principalmente de animais jovens (VIEIRA & XIMENES, 2001).  

 

As infecções por NGI são geralmente mistas e caracterizam-se por uma fase aguda, na 

qual os animais apresentam perda de peso, inapetência, diarréia, desidratação, anemia, 

pêlos arrepiados e sem brilho, e uma fase crônica, evidenciando-se edema 

submandibular, debilidade orgânica geral e redução no desempenho (STREIN & 

STEAR, 2001; PINTO et al, 2008). Ocasionam, ainda, retardo do crescimento, redução 

na eficiência de conversão alimentar, diminuição da qualidade e rendimento da carcaça, 

baixa produção de leite e alterações reprodutivas do rebanho (CHAGAS et al., 2005). 

 

Os efeitos patogênicos dos parasitos sobre o animal estão diretamente relacionados com 

a espécie do helminto, o grau de infecção, a idade, estado nutricional e imunológico do 

hospedeiro e as condições climáticas. As respostas imunológicas contra a infecção se 

desenvolvem de maneira lenta e parcial, deixando os rebanhos sujeitos à reincidência 

das formas clínica e subclínica dessas parasitoses (VANDAMME & ELLIS, 2004).  

 

O controle de NGI realizado, quase exclusivamente, pela utilização de produtos 

químicos contribui para o aparecimento de resistência anti-helmíntica em vários países 
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do mundo (MALAN et al., 2001; CRINGOLI et al., 2009). A resistência de NGI à 

maioria dos grupos de anti-helmínticos foi relatada em diversos países, entre estes, 

Nova Zelândia (POMOROY, 2006), Argentina (ANZIANI et al., 2001) e Brasil 

(MORAES et al., 2007).  Em decorrência deste fato, vem se incentivando o controle 

integrado de parasitas (CIP) incluindo a seleção de animais resistentes (AMARANTE, 

2005). 

 

O método FAMACHA©, desenvolvido na África do Sul e propõe o tratamento seletivo 

dos animais acometidos pela hemoncose, baseado na coloração da mucosa ocular com 

um padrão pré-estabelecido, utilizando-se de um cartão, no qual estão presentes cinco 

categorias de coloração, variando do vermelho (grau 1) até branco pálido (grau 5) (VAN 

WYK, 1997). Esses graus representam diferentes intervalos de valores de hematócrito, 

sendo >28; 23 a 27; 18 a 22; 13 a 17 e <12 respectivamente para os graus 1; 2; 3; 4 e 5 

(BATH et al., 2001). Baseado nesta comparação seriam vermifugados somente os 

animais que apresentassem coloração da mucosa compatível com os grupos 4 e 5 e, em 

alguns casos, com o grupo 3 (MALAN et al., 2001). Dessa forma, nem todos os animais 

do rebanho são tratados, permanecendo uma população parasitária em refugia, livre do 

tratamento e da pressão de seleção para resistência anti-helmíntica (VAN WYK & 

BATH, 2002). 

 

O método FAMACHA©, juntamente com os exames parasitológico e hematológico, é 

uma ferramenta eficiente na identificação de animais resistentes e resilientes aos 

nematóides gastrintestinais (MOLENTO et al., 2004; SOTOMAIOR, 2007), permitindo 

identificar e excluir do rebanho os animais que requerem tratamento repetidamente, e 

assim diminuir a carga parasitária na pastagem (KAPLAN, 2004). O tratamento seletivo 
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com este método também possibilita baixar os custos de produção pela redução do 

número de tratamentos (BURKE et al., 2007), como demonstrado em sistemas de 

produção de caprinos na Itália (CRINGOLI et al., 2008) e de ovinos no Brasil 

(MOLENTO et al., 2009). 

 

Poucos estudos foram realizados comparando o controle seletivo de NGI em caprinos e 

ovinos num mesmo sistema de manejo. Por este motivo, um estudo comparativo do 

método FAMACHA© entre as duas espécies animal, naturalmente infectadas por NGI e 

mantidas sob o mesmo manejo produtivo foi realizado no sertão baiano. Além do grau 

FAMACHA© foram avaliadas as variáveis clínica, parasitológica e hematológica de 

caprinos Anglo Nubiana e seus cruzamentos e ovinos mestiços de Santa Inês. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Ciclo biológico dos nematódeos gastrintestinais 

 

Os nematóides gastrintestinais possuem ciclo evolutivo direto, com um período de 

desenvolvimento no hospedeiro (fase parasitária) e outro no meio ambiente (fase de 

vida livre). A fase ambiental inicia-se com a liberação dos ovos na pastagem através das 

fezes e, em condições ideais de temperatura (18 a 26ºC) e umidade relativa (80 a 100%) 

se desenvolvem no pasto em larva infectante (L3) em aproximadamente sete dias. Em 

baixas temperaturas as larvas conseguem sobreviver por longos períodos devido à 

diminuição do metabolismo e às reservas energéticas, sendo o seu desenvolvimento 

retardado por semanas ou meses (ONYAH & ARSLAN, 2005). 

 

O ciclo parasitário inicia-se com a ingestão das larvas infectantes (L3) junto com a 

pastagem, que evoluem para o quarto estágio (L4) ou adulto imaturo no trato 

gastrintestinal do hospedeiro. Ao atingirem a fase adulta, os parasitos copulam e as 

fêmeas iniciam a oviposição. O gênero Haemonchus, apresenta elevada produção de 

ovos entre 5.000 a 10.000 ovos/dia (DIEHL et al., 2004), enquanto os gêneros 

Trichostrongylus e Oesophagostomum a oviposição diária são estimados, 

respectivamente, em 200 e 3.000 ovos (UENO E GONÇALVES, 1998). O período pré-

patente tem a duração de cerca de duas a três semanas (ALMEIDA et al., 2005). 

 

2.2 Epidemiologia de nematóides gastrintestinais em pequenos ruminantes 

 

Os gêneros Haemonchus, Trichostrongylus, Strongyloides, Oesophagostomum e  
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Trichuris são os principais responsáveis pelas nematodeoses gastrintestinais de 

pequenos ruminantes (MELO et al., 2003; SILVA et al., 2003). No Estado da Bahia, os 

gêneros Haemonchus, Trichostrongylus e Oesophagostomum são os de maior 

prevalência nos caprinos e ovinos (BARRETO et al., 2006).  Em cultivos de fezes de 

caprinos naturalmente infectados, as freqüências dos gêneros Haemonchus, 

Trichostrongylus e Oesophagostomum foram de 92%, 33% e 29%, respectivamente 

(ALMEIDA et al., 1997). Em cabras Anglo Nubiana criadas, em sistema semi-extensivo 

de produção, no Sudoeste da Bahia, zona limítrofe entre a Caatinga e a Zona da Mata, o 

gênero Trichostrongylus foi mais dominante (PINTO et al., 2008). 

 

Na região sul as principais infecções adquiridas pelos ovinos foram por Haemonchus 

contortus, Ostertagia circumcincta, Trichostrongylus colubriformis, Nematodirus 

spathiger e Oesophagostomum venulosum (SOUZA et al., 2000). 

 

Nos paises de clima tropical, geralmente, a média de temperatura anual não varia 

substancialmente, possivelmente, o fator decisivo na prevalência das espécies de NGI 

seria a quantidade de chuva (UENO E GONÇALVES, 1998). 

 

Os fatores ambientais como umidade, temperatura e precipitação pluviométrica 

colaboram para o aumento ou a diminuição das populações de NGI (GASBARRE et al., 

2001).  A transmissão da maioria dos NGI ocorre quando a precipitação pluviométrica 

mensal é superior a 50 mm. Além das condições climáticas, áreas de pastejo com 

vegetação abundante e com boa cobertura de solo, proporcionam sombreamento 

protegendo as fases de vida livre dos nematóides gastrintestinais da dessecação 

(BRAGHIERI et al., 2007).  
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Os estudos epidemiológicos desenvolvidos no Brasil têm mostrado que na região 

Nordeste os caprinos em pastejo permanente, sem tratamento anti-helmíntico, 

encontram-se parasitados por nematódeos gastrintestinais durante todo o ano, porém os 

animais se infectam apenas de meados do período chuvoso ao início do período seco, 

uma vez que nesse período, as pastagens encontram-se altamente contaminadas por 

larvas infectantes (AHID et al., 2007).  

 

No semi-árido paraibano, o aumento da carga parasitária em caprinos está também 

relacionado com o aumento de pluviosidade, no período chuvoso de janeiro a maio de 

1998 e 1999 foram recuperados 79% (2.313) do total de 2926 e 79,4% (3.176) do total 

de 3.995, respectivamente, o que corresponde a quase totalidade da carga parasitária 

durante o ano, restando aproximadamente 20% da carga parasitária para os meses de 

junho a dezembro (SILVA et al., 2003). 

 

No sudeste, as condições ambientais registradas no período seco da Baixada Fluminense 

possibilitou uma longa sobrevivência das larvas, de até 105 e 77 dias no interior dos 

bolos fecais, respectivamente, de caprinos e ovinos (ALMEIDA et al., 2005). 

 

Na região Sul, as condições de clima, com boa precipitação pluviométrica e bem 

distribuída, com umidade relativa do ar sempre próxima de 80% e com as temperaturas 

médias e as mínimas, a partir de outubro, sempre próximas, ou superiores a 15°C, 

propiciaram às larvas as condições ideais de deslocamento na pastagem provocando um 

maior desgaste nas suas reservas, o que limitou a contaminação dos animais entre 42 e 

56 dias. Verificou-se ainda que os períodos mínimo e máximo para evolução dos ovos 

foram de 2,5 dias no verão e de 22 dias no inverno e para ocorrer uma redução 
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apreciável do número de larvas nas pastagens para a maioria dos gêneros, foram 

necessários 42 a 56 dias na primavera, 70 a 84 dias no verão, 112 a 126 dias no outono e 

98 a 112 dias no inverno (SOUZA et al., 2000). 

 

A densidade elevada de animais em áreas pequenas ou manejo sanitário deficiente 

também pode aumentar a contaminação ambiental com os estágios infectantes dos 

parasitos, contribuindo para que as pastagens sejam fontes de infecção constante para os 

pequenos ruminantes. 

 

2.3 Patofisiologia de infecções por nematóides gastrintestinais 

 

A presença de NGI não significa necessariamente aparecimento da doença, uma vez que 

os hospedeiros possuem mecanismos imunológicos de defesa que possibilitam, na 

maioria das vezes, manterem as populações sob controle (AMARANTE, 2003). Os 

efeitos patogênicos dos nematóides sobre o animal dependem de fatores relacionados 

com o parasito, como por exemplo, a espécie e a intensidade da infecção. Além disso, 

devem também ser consideradas as características do hospedeiro, como a idade, a raça e 

as condições fisiológicas, nutricionais e imunológicas (COOP & HOLMES, 1996).  

 

As infecções por NGI são geralmente mistas e caracterizam-se por uma fase aguda, na 

qual os animais apresentam perda de peso, inapetência, diarréia, desidratação, anemia, 

pêlos arrepiados e sem brilho, e uma fase crônica, evidenciando-se edema 

submandibular, debilidade orgânica geral e redução no desempenho (RADOSTITIS et 

al., 2002; PINTO et al., 2008). Entre os NGI, embora seja comum a ocorrência de 
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infecções mistas, algumas espécies se destacam pela sua importância sanitária e 

econômica como H. contortus, o T. colubrifomes e Oesophagostomum sp. 

 

Na hemoncose é estabelecida uma anemia, que ocorre pela perda do volume sanguíneo 

na ordem de 0,05mL por parasita por dia. Antes de atingir o estádio L5 o H. contortus 

desenvolve a lanceta perfurante que lhe permite a obtenção do sangue dos vasos da 

mucosa abomasal e a evolução da doença depende do número de parasitos e da 

habilidade do animal para compensar perdas agudas ou crônicas de proteínas 

plasmáticas, de hemoglobina e de outros constituintes do sangue (RADOSTITIS et al., 

2002). Nas infecções contínuas, o aumento na taxa de produção das hemácias diminui 

as reservas de ferro do organismo originando a deficiência desse elemento (STREIN & 

STEAR, 2001). 

 

A morte dos animais é resultante de anemia com diminuição do volume globular, 

hipoproteinemia por hipoalbunemia com edema submandibular (BRICARELLO, 2004). 

O impacto da patogenia da hemoncose sobre o hospedeiro é também influenciado pela 

dieta oferecida aos animais. Animais parasitados que recebem dietas pobres em proteína 

apresentam sinais clínicos mais pronunciados quando comparados àqueles que têm uma 

dieta protéica rica (ACOSTA et al., 2006). 

 

Outra espécie de importância, porém com menor grau de patogenicidade, o T. 

colubriformis, que se localiza no intestino delgado, está presente em praticamente todas 

as criações de ruminantes (AMARANTE, 2003). Este parasitos lesam a mucosa 

intestinal provocando exsudação de proteínas séricas para a luz intestinal e os animais 
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podem apresentar anorexia, diarréia e perda de peso pela má absorção de nutrientes 

(BRICARELLO, 2005). 

 

Nas infecções por Oesophagostomum sp. observam-se nódulos na serosa do intestino 

delgado e especialmente do grosso, devido à penetração de formas larvais na mucosa 

durante o seu ciclo evolutivo. A reação local é caracterizada histologicamente por 

granulomas constituídos por tecido necrosado, infiltrado por leucócitos e macrófagos, 

formando nódulos encapsulados constituídos por fibroblastos, no interior dos quais 

encontram-se as larvas. Posteriormente, os leucócitos desintegram-se e constitui uma 

massa pastosa creme amarelado ou esverdeado (FREITAS, 1982). 

 

2.4 Resistência de caprinos e ovinos aos nematóides 

 

A tolerância ao parasitismo depende de fatores genéticos (CHARON, 2004) e 

imunológicos (GILL et al., 1992; BALIC et al., 2006) e esta pode varia entre indivíduos 

da mesma ou de diferentes raças (STEAR & MURRAY, 1994). A distribuição dos 

helmintos no rebanho não é uniforme, classificada como distribuição binomial negativa, 

na qual poucos animais apresentam elevadas cargas parasitárias e a maioria do rebanho 

apresenta baixas cargas parasitárias (SRETER et al, 1994). 

 

2.4.1 Resistência genética 

 

O estudo dos mecanismos genéticos ligados à resistência dos animais aos parasitos 

nematóides é crítico para o desenvolvimento de métodos de identificação de indivíduos 

resistentes num rebanho (GILL et al., 2000). Algumas raças ovinas foram comparadas 
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quanto à resistência genética contra as infecções por NGI. Ovinos Santa Inês 

apresentaram menores médias de OPG (225 a 11.475) quando comparados aos das raças 

Suffolk (50 a 20.625) e Ile de France (375 a 39.275), e também menores contagens de 

H. contortus no abomaso e maiores médias do volume globular (AMARANTE et al., 

2004). Em outro estudo, caprinos Anglo-nubianos foram mais eficientes em controlar a 

infecção por Haemonchus sp. do que os da raça Bhuj e Canindé, verificando-se valores 

mais baixos de OPG (302±51), maiores de VG (28.92±0,44) e da taxa de hemoglobina 

(10.33±0,16) (COSTA et al., 2000). 

 

A resposta do hospedeiro ao parasito pode ser classificada em três níveis: (a) 

Resistência, considerada como a habilidade do animal em impedir o estabelecimento e  

ou subsequente desenvolvimento da infecção parasitária; (b) Resiliência ou Tolerância a 

capacidade dos animais de sobreviver e ser produtivo mesmo quando parasitados 

(COOP & KYRIAZAKIS, 2001) e, (c) Susceptibilidade quando o hospedeiro não é 

efetivo no controle de infecções, é incapaz de impedir o estabelecimento e o 

desenvolvimento dos nematóides, que por sua vez causam severas lesões ao organismo 

que se manifestam clinicamente (AMARANTE, 2004). 

 

Uma forma de reduzir gradativamente o impacto negativo da resistência dos NGI aos 

anti-helmínticos é a obtenção de rebanhos resistentes às estas infecções. A seleção 

genética de animais resistentes e a conseqüente redução dos susceptíveis do rebanho 

resultarão na redução dos custos de tratamento anti-helmíntico, da probabilidade de 

surgimento de populações de parasitos mutantes resistentes aos anti-helmínticos e 

benefícios na qualidade da carne e do ambiente, devido à redução dos resíduos químicos 

produzidos por esses medicamentos (GASBARRE et al., 2001). 
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A quantificação da carga parasitária é o método direto e prático de avaliar a resposta do 

hospedeiro frente à infecção (KASSAI et al., 1990) e de seleção dos animais resistentes 

(SOTOMAIOR, 2002). Os métodos indiretos podem ser feitos por meio de marcadores 

moleculares, como os genes que codificam proteínas, imunoglobulinas, os antígenos do 

complexo de histocompatibilidade e o mapeamento do genoma, usando a técnica de 

microssatélites para identificar os genes envolvidos com a característica desejada 

(MEEUSEN et al., 2005). Assim, a utilidade de determinado método para a 

identificação da resistência depende em parte, de sua repetibilidade e de sua relação 

com a carga parasitária e sintomatologia do animal (STEAR et al., 1994). 

 

O principal fator para o sucesso da seleção é a descoberta de genes de resistência que 

direcionariam a localização e identificação de marcadores. A identificação dos genes 

responsáveis pelo controle da resistência contra os helmintos facilitará a seleção de 

animais resistentes, diminuindo a freqüência de vermifugações e reduzindo o custo de 

produção (SRETER et al.,1994), o que evitaria o uso de produtos químicos que 

constituem resíduos tóxicos na carne e leite, permitindo a redução na contaminação do 

meio ambiente. Os anti-helmínticos, por sua vez, teriam uma vida útil mais longa, 

aspecto importante para a economia das indústrias de produtos biológicos 

(AMARANTE, 2002).  

 

Devido à elevada conservação de alguns marcadores entre as diferentes espécies 

animais, a identificação de possíveis genes candidatos poderá servir de modelo para 

seleção genética tanto de ovinos e de caprinos, espécies que apresentam sérios 

problemas de resistência, assim como para bovinos, que nos últimos anos também tem 
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sido relatado problemas com parasitos resistentes a anti-helmínticos (GAULY & 

ERHARDT, 2001). O conhecimento de genes associados à resistência nas infecções por 

nematóides gastrintestinais poderia auxiliar na compreensão dos mecanismos da 

resposta imune contra esses parasitos (SRETER et al., 1994). 

 

A seleção de animais resistentes a uma espécie de nematóide oferece bons resultados 

para a seleção a outro nematóide, demonstrada pela correlação genética entre resistência 

a H. contortus e T. colubriformis (GRUNER et al. 2004). O êxito do processo de 

seleção é determinado pelo intervalo de geração, pela herdabilidade da resistência e pela 

intensidade de seleção (FALCONER, 1989). 

 

Num estudo com raças de ovinos Corriedale (n=48) e polwarth (n=82), de 7 meses de 

idade em média, naturalmente infectados, foi encontrada associação significativa entre 

alelos de interleucina localizados em marcadores microsatélites (CSRD2138, 

OarAE129, TGLA176) e OPG. O efeito dessa associação em relação ao OPG variou de 

−28 para +20% para corriedale e −22 para −5% para Polwarth. Estes resultados indicam 

que marcadores ou genes de interleucina podem ser responsáveis pela resistência do 

hospedeiro aos NGI provavelmente pelo incremento de células efectoras e proliferação 

de anticorpos (BENAVIDES et al.; 2002).  

 

A resistência para nematódeos gastrintestinais é geneticamente determinada e é baseada 

no OPG. Os coeficientes de herdabilidade da resistência aos helmintos variaram de 0,3 a 

0,5 e similares, em magnitude, ao da herdabilidade de caracteres de produção como 

ganho de peso e produção de lã, características para as quais a seleção tem sido bem 

sucedida (BARGER, 1989). Os valores de herdabilidade foram altos (0,55 ± 0,17%) na 
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análise do método FAMACHA© em 523 cordeiros Merino (VAN WYK e BATH, 

2002). Estes índices de herdabilidade possibilitariam a utilização de cruzamentos 

seletivos, visando uma maior resistência aos parasitos (BENAVIDES et al.; 2002).  

 

Como métodos de identificar os animais geneticamente resistentes a parasitoses, 

destacam-se: contagem de ovos nas fezes, o volume globular (GOOD et al., 2006; 

SOTOMAIOR, 2007), número de mastócitos (WILDBLOOD et al., 2005; MEEUSEN 

et al., 2005) e de eosinófilos (BUDDLE et al., 1992; SOUZA et al., 2006) e o método 

FAMACHA© (BURKE et al., 2007).  

 

Ovinos Texel, com idades entre 14 e 17 semanas mostram ser mais resistentes do que da 

raça Suffolk, apresentando médias de OPG de 583 e 1249 (GOOD et al., 2006). 

Ovelhas Hampshire Down ou mestiças, selecionadas como resistentes a NGI, a média 

de OPG foi 129,55 e para as susceptíveis foi de 6.809,09, enquanto as médias dos 

valores do VG e de eosinófilos para as resistentes foram de 29,7% e 456,18 mm3, 

respectivamente e para as susceptíveis, 22,83% e 455,38 mm3 (SOTOMAIOR et al., 

2007).  

 

2.4.2 Resposta imune a nematóides gastrintestinais 

 

A resistência aos parasitos gastrintestinais está fortemente associada às repostas imunes 

do hospedeiro, apesar destas se desenvolverem de maneira lenta e incompleta, para 

várias espécies de NGI (VANDAMME & ELLIS, 2004). 

A primeira linha de defesa, a imunidade inata, envolve os mastócitos e os eosinófilos e, 

posteriormente em fases mais adiantadas da infecção, a imunidade adquirida tem a 
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participação de anticorpos IgG1, IgG2, IgA, IgE e em menor intensidade a IgM (GILL 

et al., 1992). A presença de células inflamatórias e de anticorpos IgA específicos contra 

nematóides do abomaso foram inversamente associadas à intensidade de infecção, 

sugerindo que estas inviabilizam o desenvolvimento de NGI ou a fecundidade dos 

parasitos (BALIC et al., 2006). Na imunidade inata aos NGI de ruminantes, além da 

participação dos mastócitos e dos eosinófilos na mucosa, o muco possui substâncias 

inibitórias (BRICARELLO et al., 2004). 

 

Os antígenos dos nematóides, de um modo geral, ativam a resposta do tipo Th2 com 

produção de anticorpos IgG e IgE (GRUDEN-MOVSESIJAN et al., 2003; VAN DIE & 

CUMMINGS, 2006) e citocinas, especialmente interleucinas (IL) 4 e 5, que promovem 

a proliferação de mastócitos, eosinófilos e linfócitos B para a produção de anticorpos 

IgG1, IgE e IgA (HARRISON et al., 2003). Esta última imunoglobulina tem um papel 

relevante nas infecções por O. circuncincta e H. contortus por interferir no 

desenvolvimento e na fecundidade desses parasitos (STRAIN & STEAR, 2001). A 

concentração de anticorpo IgA foi significativamente mais elevada em ovinos 

infectados com H. contortus (SCHALLIG et al. 1994). 

 

Uma das características do sistema imune inato é o reconhecimento de estruturas 

altamente conservadas dos parasitos que constituem o denominado padrão molecular 

associado à patógenos (PMAPs) (FIGDOR et al., 2002). Dentre as moléculas que 

reconhecem PMAPs estão as colectinas ou lectinas tipo C, que se ligam a complexos 

glicoconjugados de patógenos de forma dependente de cálcio (LILLIE et al., 2005) e 

inibem a infecção devido ao estímulo da fagocitose, ativação do sistema complemento e 

modulação da resposta imune (HANSEN et al., 2002). 
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No nematóide Trichinela spiralis a colectina lectina, de ligação da manose (MBL), 

reconheceu glicoconjugados de todos os estágios evolutivos desse parasito e mediou a 

ativação do complemento por meio da via da lectina (GRUNDEN-MOVSESIJAN et al., 

2003). Foram identificadas sequências de genes similares a colectinas, lectina de ligação 

da manose-A (MBL-A), colectina-46, conglutinina e proteínas surfactantes A e D, no 

genoma de caprinos, além de demonstrada a transcrição no abomaso (SOUZA et al., 

2009) e nos ovinos foram relatados que podem ter um papel importante no controle de 

infecção por NGI (MEEUSEN et al., 2005). 

 

2.5 Estudos hematológicos e bioquímicos relacionados às nematodeoses 

 

Alguns dos efeitos sistêmicos observados, pela infecção por nematódeos 

gastrintestinais, particularmente por H. contortus são as diminuições dos componentes 

de eritrograma e alterações no leucograma e em parâmetros bioquímicos 

(BLACKBURN et al., 1992). As alterações associadas ao leucograma ocorrem pelo 

aumento do número de leucócitos (BALIC et al, 2002). Estes leucócitos têm como 

mecanismo básico a fagocitose e posterior destruição via mecanismos enzimáticos ou 

dependentes de oxigênio (FELDMAN et al, 2000).  

 

Os eosinófilos desempenham papel nas infecções por NGI, principalmente pela 

produção de enzimas tóxicas à cutícula dos helmintos (SOUZA. et al., 2006). Intensa 

atividade quimiotática e produção de eosinófilos foram verificadas in vitro com extratos 

de larvas (L3 e L4) de T. circumcincta e H. contortus (WILDBLOOD et al., 2005). Em 

ovinos infectados com NGI foi observado um aumento de leucócitos, especialmente 
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eosinófilos, no sangue periférico e mucosa abomasal (BALIC et al., 2002), e esta 

alteração foi acompanhado da diminuição das contagens de OPG em ovinos e caprinos 

experimentalmente infectado por H. contortus (BUDDLE et al., 1992) 

 

No parasitismo por NGI podem existir alterações hematológicas, como do volume 

globular (VG), no qual sua avaliação junto ao OPG auxiliará no diagnóstico e na 

seleção de animais resistentes (GAULY & ERHARDT, 2001). Em caprinos, se 

observou que os principais efeitos do parasitismo por NGI, em especial do H. contortus 

foi a diminuição do VG, do número de hemácias, da concentração da hemoglobina e de 

proteínas plasmáticas (BISSET et al., 1996).  

 

Bricarello (1999) observou diferenças significativas (p<0,05) na concentração de 

proteínas séricas entre ovinos Corriedale e Crioula, com ou sem infecção por NGI, 

sendo que os valores diminuíram gradativamente a partir do início (4,98 a 5,14 g/dl) até 

seis semanas pós-infecção (6,0 a 7,5 g/dl), respectivamente. Mais tarde, em 2005, este 

autor e colaboradores descreveram que em ovinos infectados por H. contortus, 

submetidos a dietas protéicas adequadas, os valores do volume globular, da proteína 

total e da albumina não diferiram significativamente dos animais não submetidos a essa 

dieta. 

 

2.5.1 Valores de hemograma e proteína total de pequenos ruminantes clinicamente 

sadios 

 

Na Venezuela, Magnífico e Rosa (1982) compararam duas raças de ovelhas (n=40), de 

um a dois anos de idade, e encontraram as médias dos valores de VG (%) de 34,70 ± 
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3,02 e da hemoglobina (g/100mL) de 10,80 ± 1,72 para a raça Criolla e do VG de 34,10 

± 3,86 e da hemoglobina de 11,41±1,88 para a raça Persa de cabeça negra. Neste 

mesmo país, Chacón et al., (2004) encontraram as médias de valores de VG e 

hemoglobina de 40,9% e 12,0% para raça West African, 41,5% e 12,0% para a 

Barbados de barriga negra e  40,5% e 11,9 para a Criollo. 

 

No Egypto, El- Barody et al., (2002), encontraram valores de proteína plasmática de 7,6 

e 6,9 g/dL, respectivamente, para cordeiros de raça Ossimi e Saidi criados em 

.condições locais e naturais. 

 

No Brasil, em caprinos com idade aproximada de cinco meses, criados no sem-árido 

paraibano, as médias dos valores do VG, hemoglobina e eritrócitos para as raças Anglo 

Nubiana e Moxotó, respectivamente, foram 27,90%; 9,38g/dL e 16.153mm3 e 30,20%; 

10,15g/dL e 17.846 mm3 (SILVA et al., 2006).  

 

Aínda no Brasil, num estudo realizado em cabras lactantes pertencentes ao setor de 

Caprinocultura da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da UNESP e mantidos 

sob sistema semi-intensivo foram encontrados valores da proteína sérica total em cabras 

lactantes da raça Saanen 8,24 ± 0,6 g/dL e de cabras Anglo-Nubiana foi de 7,41 ± 1,0 

g/dL, sendo a diferença significativa (P <0,05) entre estas duas raças (SIMPLICIO et 

al., 2009) e num outro estudo realizado com 22 caprinos mestiços, de dois a quatro anos 

de idade, criados em condições semi intensivas, no rio grande de Norte os valores de 

proteína total plasmática e albumina foram 7,0 g/dL ± 5,86 e 3,7 g/dL ± 5,48 

(SANTAROSA et al., 2005). 
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2.5.2 Valores do VG e da contagem de OPG em pequenos ruminantes infectados 

por nematóides gastrintestinais 

 

No estudo comparativo em cordeiros tratados e não tratados com.anti-helmíntico 

(doramectina) as médias dos picos de OPG foram de 3.360 ± 127,2 e de 10279±1227,6, 

respectivamente, enquanto para contagem de helmintos no trato digestório, nos animais 

tratados encontrou-se 2031±98,6 NGI e nos não tratados 5035±781,5, havendo 

diferença significativa (P<0,01) para ambas variável e o gênero de maior prevalência foi 

Haemonchus (99,9%), sendo também observados os gêneros Strongyloides e 

Trichostrongylus (KAWANO et al., 2001). 

 

Em cabras Saanen, naturalmente infectados por NGI com OPG acima de 3000, Souza et 

al. (2006), encontraram valores de VG de 22%±3,6; hemácias de 11,61x106/mm±2,07, 

hemoglobina de 9,42g/dL±1,27; proteínas totais de 7,8%±0,63 e fibrinogênio de 

585mg/dL±80. Estes autores classificaram a infecção por NGI em leve quando os 

animais apresentaram OPG entre 501 e 1500, moderada de 1501 a 3000 e pesada maior 

que 3000. 

 

No acompanhamento de um rebanho ovino no Paraná foi verificado que no grupo dos 

animais resistentes, selecionados pelo método FAMACHA©, a média de contagem de 

ovos foi 129,55 OPG, enquanto a média obtida nas susceptíveis foi de 6809,09 OPG, 

também foram registradas as médias dos valores do VG de 29,7% para as resistentes e 

22,83 % para as susceptíveis (SOTOMAIOR et al., 2007). 

Para identificar relações entre a eliminação de ovos de nematóides gastrintestinais em 

fêmeas da espécie caprina, Anglo-Nubiana, naturalmente infectadas, criadas em sistema 
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semi-extensivo no sudoeste da Bahia, com o período do periparto foram utilizados 63 

animais gestantes e não gestantes, encontrando os picos máximos de 1.985 OPG 

próximo do parto e 800 OPG em cabras não gestantes, sendo o Trichostrongylus sp. o 

gênero dominante, em seguida o Haemonchus sp., Oesophagostomum sp. e, em 

menores graus, os gêneros Cooperia sp. e Bunostomum sp (PINTO et al., 2008). 

A média do OPG de cordeiros da raça Leine naturalmente infectados por NGI foi de 

655,8±687 e do VG (%) de 30,1 ± 4,90, enquanto para raça Mutton Black Head a média 

de OPG foi 712,7 ± 716,5 e de VG 30,3 ± 5,63, sendo o gênero Ostertagia mais 

prevalente (62%), seguido dos gêneros Haemonchus (23%) e Trichostrongylus (12%) 

(MOORS e GAULY, 2009). 

 

Loria et al. (2009) registraram a média de OPG de 1416,7±1036,6 para ovinos adultos e 

na necropsia encontraram 160 (120-280) espécies de H. contortus, 392 (260-600) de T. 

colubriformes e 20 (10-35) de O. venulosum, porém na cultura de fezes o gênero mais 

prevalente (55%) foi Haemonchus. 

  

De um modo geral, os autores relataram a existência de correlação negativa entre os 

valores de OPG e VG em pequenos ruminantes. Em ovelhas infectadas por NGI 

constatou-se correlação negativa entre OPG e VG com valores de r= –0,38 (ROCHA et 

al., 2004) e r= - 0,49; P<0,13 (MATTOS et al., 2005).  

 

Em caprinos o mesmo foi descrito por Costa et al. (2000), verificando que o exame de 

contagem de ovos nas fezes apresentou correlação negativa com o volume globular (r=-

0,45; P<0,0064) quando comparada à variabilidade da resistência ao H. contortus e por 

Ejlertson et al. (2006), que registrou o valor de  r=- 0,41 para P<0,001.  
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Vanimisetti et al. (2004) avaliando ovelhas de diferentes idades de mestiços após o 

período de desmame, encontrou correlações positivas (P<0,01) entre o peso corporal e o 

VG (r= 0,26) e negativas entre o OPG e VG (r= - 0,65), apôs infectar os animais com 

cerca de 10.000 larvas de . H. contortus. 

 

2.6 Controle de nematóides gastrintestinais em pequenos ruminantes 

 

O controle dos nematóides é baseado, principalmente no uso de anti-helmínticos dos 

grupos químicos da Avermectinas, Milbemicinas, Benzimidazóis, Imidotiazóis, 

Salicilanidas, visando reduzir os níveis de infecção dos animais e diminuir o grau de 

contaminação das pastagens (MOLENTO, 2004; STEAR et al., 2009). A redução da 

eficácia do princípio ativo sobre parte da população de parasitos poderá ser um 

indicativo do aparecimento de resistência anti-helmíntica (SANGSTER, 2001).  

 

2.6.1 Resistência anti-helmíntica 

 

As principais causas do surgimento de resistência estão relacionadas ao uso intensivo e 

inadequado de medicamentos antiparasitários, como o curto intervalo entre tratamentos, 

a utilização de uma mesma classe de anti-helmíntico por longos períodos, a sub-

dosagem, a rápida alternância de diferentes grupos de vermífugos (KUMS & ABEBE, 

2009) e tratamentos não-seletivos (BELSIER, 2003). 

 

O aparecimento da resistência de NGI aos anti-helmínticos foi notificado na Nova 

Zelândia (POMROY, 2006), na Argentina (ANZIANI et al., 2001), no Kénia 

(GATONGI et al., 2003) e em outros países. Na Etiópia, Sissay et al. (2006) detectaram 
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resistência anti-helmíntica em caprinos e ovinos, demonstrando redução da eficácia de 

61%, 62% e 70% para Albendazole, Tetramizole e Ivermectina, respectivamente. 

 

No Brasil, há um grande número de relatos sobre resistência anti-helmíntica. No Rio 

Grande do Sul, a redução no número de ovos de nematóides foi de 93,23; 91,25 e 

70,42% nos grupos medicados com 8 e 11mg/kg de levamisole e 10mg/kg de closantel, 

respectivamente (MATTOS et al., 2000). A resistência múltipla verificada para o 

oxfendazole, a ivermectina, o closantel e o levamisole foi de 88,1; 78,6; 56,4; 38 e 

23,6%, respectivamente, em 42 rebanhos ovinos, distribuídos em cinco regiões do 

estado do Paraná (THOMAZ-SOCCOL et al., 2004). 

 

Na região Nordeste, foi constatada resistência parasitária à ivermectina e ao netobimin 

(VIEIRA et AL., 1997) e, posteriormente, ao oxfendazole, levamisole e ivermectina em 

nematóides gastrintestinais de caprinos e ovinos do Ceará (MELO et al., 2003). Em 

Alagoas, a eficiência do albendazole, ivermectina e moxidectina no 7º, 14º e 21º dia 

pós-tratamentro, foi de 97,89%, 71,2% e 80% para o albendazole, de 98,74%, 88,3% e 

87% para ivermectina, e de 83,6%, 96% e 96,3% para moxidectina, nos respectivos dias 

de observação. As larvas infectantes prevalentes nas culturas foram do gênero 

Haemonchus (AHID et al., 2007).  

 

A resistência parasitária está cada vez mais presente nos rebanhos do Estado da Bahia. 

Em ovinos, a eficácia manteve-se entre 37 e 100% para o levamisole, 0 e 100% para o 

albendazole e de 46 a 100% para ivermectina, sendo que após os tratamentos, foram 

encontradas nas coproculturas larvas dos gêneros Haemonchus, Trichostrongylus e 

Oesophagostomum (BARRETO et al., 2006). 
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Novas alternativas de controle parasitário devem ser aplicadas para minimizar os 

problemas gerados pela resistência de NGI aos anti-helmínticos e as perdas econômicas 

decorrentes de infecções parasitárias (SOTOMAIOR et al., 2007). Neste sentido vem 

sendo estimulado o controle integrado de parasitos.  

 

2.6.2 Métodos de controle das parasitoses 

 

O anti-helmíntico é um recurso necessário, porém não renovável, na medida em que a 

resistência avança progressivamente sobre os mais modernos grupos químicos, e a 

tecnologia não química disponível atualmente, não é capaz de substituir completamente 

os medicamentos (EADY et al., 2003). 

O controle de NGI deve ter como base a integração das práticas de manejo, como 

pastejo alternado entre bovinos adultos e caprinos ou ovinos; a seleção de animais 

geneticamente mais resistentes aos helmintos (AMARANTE, 2005); o uso de 

fitoterápicos e medicamentos homeopáticos; o controle biológico por fungos predadores 

de ovos e larvas de nematóides no meio ambiente (EADY, 2003) e o emprego seletivo 

de anti-helmínticos (método FAMACHA) (VAN WYK et al., 1997). A seguir será feita 

uma breve abordagem sobre estes métodos de controle. 

 

O sistema de pastejo rotacionado tem sido indicado como um método de CIP para 

diminuir as populações de larvas de nematóides nas pastagens, no entanto, verifica-se 

que são necessários períodos de descanso maiores que 30 a 40 dias para permitir uma 

redução significativa da população de parasitos, pois as larvas infectantes podem 

sobreviver vários meses nas pastagens em regiões de clima úmido e quente (WALLER 

& CHANDRAWATHANI, 2005). Baseando-se no princípio da especificidade 
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parasitária dos nematóides, avaliaram o efeito do pastejo rotacionado no controle de 

parasitoses em ovelhas, concluindo que o método não foi eficiente quando usado apenas 

com ovinos, mas exerceu efeito benéfico significativo quando o pastejo foi alternado 

com bovinos adultos, sendo necessário, no entanto o monitoramento constante da 

infecção dos rebanhos (BARGER et al., 1994). 

 

Os agentes biológicos com ação antagonista sobre as fases de vida livre dos parasitos 

podem ser usados, integrados a outras medidas, para redução da contaminação das 

pastagens e consequentemente da população de nematóides parasitos dos animais 

criados extensivamente e, reduzir a dependência de produtos químicos utilizados como 

anti-helmÌnticos (PADILHA, 1996). Diversos estudos de controle biológico utilizando 

fungos nematófagos têm demonstrado que este é um método promissor no controle de 

nematóides gastrintestinais de animais domésticos (LARSEN et al 1991). A maioria dos 

estudos com fungos nematófagos têm se concentrado em espécies predadoras 

pertencentes aos gêneros Arthrobotrys, Duddingtonia e Monacrosporium (LARSEN, 

2000). 

 

GITHIGIA et al. (1997) administraram o fungu D. flagrans 106 de conidiosporos por kg 

de peso vivo misturados em 100 g de cevada, em cordeiros infectados com 

Trichostrongylus spp, observaram uma redução de 930 a 4400 de L3 Kg -1 na pastagem 

dos animais tratados e não tratados respectivamente. 

 

ESLAMI et al. (2005) utilizaram isolado fúngico de A. cladodes, proveniente de 

amostras de solo no Irão, demonstraram a atividade predatória sobre larvas de H. 

contortus. A eficácia predatória foi dependente da dose de conídios do fungo adicionada 
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às culturas de fezes de ovinos. O percentual de redução do número larvas variou de 

41,71%, observado nas coproculturas que se adicionaram 1x103 conídios por grama  de  

fezes e 94,96%,  quando se adicionaram  1x105 conídios por grama de fezes. 

 

A fitoterapia, como alternativa ao controle da verminose, poderá reduzir a 

administração de anti-helmínticos e prolongar a vida útil dos produtos químicos 

disponíveis (VIEIRA, 2008). Estudos demonstram que substâncias bioativas derivadas 

das plantas podem apresentar atividade antiparasitária (HOSTE et al., 2006). Krychak-

Furtado (2006) descreveu 106 espécies de plantas com atividade antiparasitária 

pertencentes, principalmente, às famílias Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae e 

Meliaceae.  A maior parte dos estudos para verificar o efeito anti-helmíntico utilizou as 

folhas (23,6%), seguido de frutos (10,4%) e sementes (9,4%), e 17,9% eram indicadas 

para tratamento de parasitos de ruminantes. 

 

O tratamento de ovinos com 500 mg/kg do extrato etanólico de Khaya senegalensis 

apresentou redução da contagem de ovos por grama de fezes (OPG) de 88,82% 

(Ademola et al., 2004). O extrato aquoso de Nauclea latifólia teve efeito dose-

dependente na inibição, in vivo, da produção de ovo pelos helmintos e também 

aumentou o valor de hemoglobina nas ovelhas tratadas (ONYEYILI et al., 2001). 

 

No Brasil, onde mais de 300 espécies de plantas medicinais são usados pela população 

(ATHAYDE et al., 2004), estudos realizados com extratos ou frações de plantas 

demonstraram que houve redução de 100%, do número de larvas dos gêneros 

Haemonchus, Oesophagostomum e Trichostrongylus, testadas com cultura de larvas em 

serragem com concentrações 138,16; 221 e 353,7 mg/mL do extrato aquoso de Allium 
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sativum (ALMEIDA et al., 2004), e  in vivo as eficácias de 11,84 e 74,25% na redução 

de ovos e larvas destes nematóides foram observadas após tratamento com 1 g/kg do 

suco de alho, durante oito dias (BATATINHA et al., 2004). 

 

Em relação aos medicamentos homeopáticos, o Sulphur 30X, Ferrum phosphoricum 

6X, Arsenicum album 6X e Mercuriu solubilis 6X foram utilizados em quatro grupos de 

cordeiros mestiços infectados com NGI, que receberam individualmente, por três meses, 

10 gotas de um dos produtos, duas vezes ao dia, demonstrando-se que os animais 

tratados com homeopatia não apresentaram sintomas clínicos de parasitose e tiveram 

um ganho significativo de peso (P>0,05) quando comparados com o grupo não tratado, 

no entanto não houve diferenças significativas na redução de OPG entre os grupos 

(CAVALCANTI et al., 2007). 

 

O outro aspecto relevante no controle de NGI é o manejo alimentar. A dieta com baixo 

teor de proteína metabolizável fornecida durante um período de seis semanas reduziu a 

expressão da imunidade para infecção por T. circumcincta em ovelhas lactantes, 

enquanto que o aumento no nível de proteína da dieta, por um período de cinco dias, 

resultou em mais de 50% na redução de OPG e no número de nematóides 

gastrintestinais (KYRIAZAKIS & HOUDIJK, 2006). 

 

A seleção de raças ovinas resistentes às infecções por nematóides gastrintestinais tem 

sido considerada uma alternativa de controle integrado. Como referido no item 2.5, a 

variação genética da resistência a NGI ocorre entre raças e dentro de uma mesma raça, 

como por exemplo, ovinos Texel, com idades entre 14 e 17 semanas mostraram ser mais 



 27 

resistentes do que animais da raça Suffolk, apresentando médias de OPG de 583 e 

1.249, respectivamente (GOOD et al., 2006). 

 

2.6.3 Controle seletivo pelo método FAMACHA 

 

O método FAMACHA© foi desenvolvido na África do Sul por Dr. Faffa Malan (FAffa 

Malan CHArt) (BATH et al.; 1996), inicialmente para ovinos, para o tratamento dos 

animais acometidos pela hemoncose, baseado na inspeção da coloração da mucosa 

ocular, comparado a um padrão pré-estabelecido. Por este método, nem todos os 

animais do rebanho são tratados, permanecendo uma população parasitária “in refugia” 

e da pressão de seleção para resistência anti-helmíntica (VAN WYK; BATH, 2002).  

 

 Este método pode ser usado também em caprinos, porém deve ser considerado que a 

coloração da conjuntiva de caprinos tem menor intensidade e o período de 

preenchimento capilar (seis a oito segundos) mais demorado quando comparada a de 

ovinos (VATTA et al., 2001, MOLENTO et al., 2004).  

 

Este método tem sido aplicado em vários países, para validar a sua eficiência como 

auxílio no controle da hemoncose, como na África do Sul (MALAN et al., 2001; VAN 

WYK & BATH, 2002; VATTA et al., 2002; KAPLAN et al., 2004), nos Estados 

Unidos (BURKE et al., 2007), na Itália (LORIA et al., 2009), no Quênia (EJLERTSEN 

et al., 2006) e no Brasil (MOLENTO et al., 2004; SOTOMAIOR et al., 2007; AFONSO 

et al., 2008). 
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No Brasil, Molento et al. (2004) utilizaram uma associação do método FAMACHA©, 

OPG e VG de ovinos e verificaram redução do número de tratamentos anti-helmíntico 

(75,6%), quando comparado com o controle profilático tradicional para o rebanho, que 

ocorria em intervalos de 30 dias. Em 2009, este autor e colaboradores realizaram um 

estudo com ovelhas Ile de France e Texel em dois períodos diferentes, sendo três anos 

sob tratamento supressivo (com intervalo de 45 dias de tratamento) e três anos com 

tratamento seletivo, observando uma redução de OPG de 19% no tratamento seletivo, 

embora os índices reprodutivos do parto (89%), taxa de nascimento (119%), peso de 

borregos (4,1 kg) e mortalidade de borregos (5,2%) foram semelhantes quando 

comparados com o período de tratamento supressivo. 

 

Por análise de Cluster realizada com os resultados de OPG, VG e contagem de 

eosinófilos de 38 ovinos e 28 caprinos, Sotomaior et al. (2007), classificaram 11 

(28,9%) dos ovinos como resistentes e 11 (28,9%) como susceptíveis, e três (10,7%) 

dos caprinos como susceptíveis, cinco (17,9%) como resistentes e 20 (71,4%) como 

resilientes, ainda assinalaram que na propriedade de ovinos houve uma predominância 

do grau 1 (média de 81%) e nenhuma classificação como grau 4 pelo método 

FAMACHA©, indicando que os animais estavam em boas condições sanitárias, com 

baixos índices de parasitose, enquanto no rebanho caprino, a predominância foi de 

animais com grau 2, havendo em média 14,87% de classificações grau 3 e 3,33% de 

grau 4. Constataram ainda que não foram encontrados animais classificados como grau 

5. 

 

VILELA et al. (2008) avaliaram 30 cabras da raça Moxotó, mensalmente por um 

período de 90 dias, pelo método FAMACHA© e registraram que nos dias zero, 30º e 
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60º, 20%, 23,3% e 30% dos animais deveriam ser tratadas, isto devido ao volume de 

chuvas no período do experimento, ressaltam também que a maioria dos animais que 

apresentaram mucosa de grau três encontrava-se com o OPG igual ou inferior a 500 e 

com média de hematócrito de 32,10%, concluindo que nas condições do semi-árido 

paraibano, as cabras apenas necessitam ser tratadas quando apresentarem mucosa de 

grau 4 do cartão FAMACHA©.  

 

Afonso et al. (2008), trabalharam com 50 ovelhas Santa Inês, em manejo de pastejo 

rotacionado, e constataram correlações de FAMACHA© negativas e de média a alta 

magnitude com VG, hemoglobina e proteína plasmática total (r= -0,48; -0,33 e -0,21, 

respectivamente) e, favorável de média magnitude com logaritmo de OPG (r= 0,27), 

não significativa apenas com proteína. As correlações entre VG, hemoglobina e proteína 

plasmática total foram positivas de médias a altas e significativas, enquanto que as 

correlações de logaritmo de OPG com os parâmetros sanguíneos foram negativas de 

média magnitude.  

 

Na África do Sul, Vatta et al. (2001) conduziram um estudo com caprinos criados em 

sistema extensivo durante os anos 1998/1999 e 1999/2000, no qual mostraram uma 

sensibilidade do método FAMACHA© de 76 e 85%, respectivamente, mostrando que o 

método pode ser usado para identificar corretamente 76 e 85%, dos animais que 

necessitam de tratamento anti-helmíntico. Contudo, a especificidade foi baixa (52-55%), 

mostrando que alguns animais que não requeriam tratamento poderiam ser tratados. 

Entretanto, os mesmos autores referem que quando o método FAMACHA© for 

comparado com o método convencional de vermifugar todos os animais, este pode 

identificar grande número de animais que não precisam de ser tratados com anti-
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helmíntico, estes animais podem depositar ovos de nematódeos na pastagem que não 

entraram em contacto com anti-helmíntico, enquanto que os animais tratados 

depositarão poucos ovos que serão efetivos ao anti-helmíntico. Desta forma pode se 

manter uma população de larvas em refugia e pode baixar assim o desenvolvimento da 

resistência antihelmíntica.  

 

Na Itália, em um estudo com quatro rebanhos ovinos, Cringoli et al. (2009) compararam 

grupos que receberam tratamento seletivo, pelo método FAMACHA©, tratamento 

estratégico e um grupo controle, que não recebeu anti-helmíntico e verificaram o 

aumento na produção de leite com o tratamento seletivo, de 1,4% a 13,7% em relação o 

controle, apesar de não diferir estatisticamente, no entanto, o tratamento estratégico 

utilizado em dois rebanhos proporcionou acréscimo de 15,5% da produção de leite, com 

diferença significativa quando comparada ao tratamento seletivo, demonstraram ainda 

que o tratamento seletivo reduziu o uso de anti-helmíntico entre 40% a 60%. 

 

Em outro estudo na Itália, Loria et al. (2009) avaliaram 137 ovinos adultos e baseados 

no grau FAMACHA© consideraram como anêmicos, dois grupos de animais: os que 

apresentavam graus 4 e 5 (Grupo 4-5) e graus 3,4, e 5 (Grupo 3-4-5), observando alta 

freqüência de grau 2 (53,2%) e 3 (40,2%), enquanto o grau 5 foi detectado apenas três 

vezes (0,4%). Relataram que a especificidade, a sensibilidade e os valores preditivos 

negativo e positivo, entre FAMACHA© e VG, foram de 60%, 66%, 92% e 21% para o 

Grupo 3-4-5 e de 98%, 9%, 87% e 38% para o Grupo 4-5, além disso encontraram 

(P<0,001) correlação negativa entre o FAMACHA© e VG (r=-0,152); OPG e VG (r=-

0,194), enquanto houve correlação positiva entre o FAMACHA© e OPG (r= 0,146). 
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Nos Estados Unidos, na validação do método FAMACHA©, com 857 ovinos e 537 

caprinos de 39 rebanhos houve correlações negativas significativas (P<0,01) entre o VG 

e o grau FAMACHA© e entre o VG e o OPG em ambas as espécies, notaram, além 

disso, de 62% e 89% da recomendação de vermifugação foram corretas para os ovinos 

com grau FAMACHA© 3,4 e 5 ou 4 e 5, respectivamente,  quando o VG igual ou menor 

que 19 foi considerado com anemia, contudo para  caprinos estes percentuais foram de 

43% e 71% quando se usou estes mesmos critérios (KAPLAN et al., 2004).  
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RESUMO 

 

O estudo avaliou o método FAMACHA© em caprinos e ovinos, mantidos nas mesmas 

condições, no sertão do Estado da Bahia, Brasil. Foram selecionados 60 caprinos 

mestiços Anglo Nubiano e 60 ovinos mestiços (Santa Inês x Dorper), entre quatro e oito 

meses de idade, criados em sistema extensivo e mantidos nas mesmas pastagens ao 

longo do ano. Semanalmente, durante três meses, foi determinado o grau FAMACHA© 

e o escore corporal (EEC) e coletadas amostras de fezes e de sangue. No manejo no qual 

foram submetidos os caprinos e ovinos, verificou-se que a infecção por nematóides 

gastrintestinais foi uma constante nos rebanhos, porém mais acentuada nos caprinos. As 

médias das contagens de ovos nas fezes (OPG) foram 1991,0 e 596,2 nos caprinos e  

ovinos, respectivamente, enquanto as médias dos valores do volume globular (VG) 

foram 25,4% nos caprinos e 31,5% nos ovinos. O gênero Trichostrongylus foi o mais 

freqüente nas culturas com fezes de caprinos (56,0%) e de ovinos (62,2%), seguido dos 

mailto:acavele01@yahoo.com.br
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gêneros Haemonchus (41,1% e 26,4%) e Oesophagostomum (4,3% e 2,6%) para 

caprinos e ovinos, respectivamente. A comparação das médias do grau FAMACHA©, 

dos valores do OPG, VG, e fibrinogênio plasmático e de larvas do gênero Haemonchus 

de caprinos e ovinos diferiram estatisticamente (P<0,05), entretanto o mesmo não foi 

observado com o valor da proteína plasmática e do percentual de larvas dos gêneros 

Trichostrongylus e Oesophagostomum. Na análise de todas as avaliações foi 

demonstrado que o grau 3 foi mais predominante nos caprinos e o grau 2 para os ovinos, 

com percentual válido de 47,93 e 57,14, respectivamente. Comparando os valores do 

OPG e VG com o Grau FAMACHA©, constata-se diferença estatística significativa 

(P<0,05) para os graus de 1 a 3 entre caprinos e ovinos. Em relação ao grau 4 esta 

diferença foi observada apenas nas médias das contagens de ovos. O aumento na 

contagem de OPG e a diminuição dos percentuais do VG foram acompanhados do 

aumento do grau FAMACHA©. Na comparação entre a presença de anemia e o grau 

FAMACHA©, a especificidade foi alta para caprinos (83,5%) e ovinos (98,1%), 

enquanto a sensibilidade foi baixa para caprinos (57,7%) e ovinos (75,0%). O valor 

preditivo positivo foi baixo, porém o negativo foi alto, assegurando que animais com 

um resultado negativo no método FAMACHA© realmente não tenham anemia. 

 

Palavras-chave: helmintos; Haemonchus; volume globular; pequenos ruminantes. 

 

ABSTRACT 

 

This study evaluated the FAMACHA© system in sheep and goats, kept under the same 

conditions in Bahia state, Brazil. Sixty Anglo Nubiano mixed goats and sixty Santa Inês 

x Dorper cross breed sheep, four to eight months old age, raised at extensive farming 



 34 

system under the same pasture area throughout the year were selected. FAMACHA© 

score, body condition (BC) and blood and faecal samples were collected every week 

during three months.  Under the management conditions that these goats and sheep were 

submitted, gastro-intestinal nematode infection was a constant in the herd, but more 

intense in goats. Mean faecal worm egg counts (FEC) were 1991.0 and 596.2 for goats 

and sheep, respectively; whereas mean packed cell volume (PCV) were 25,4% for goats 

and 31,5% for sheep. Trichostrongylus genus was the most frequent in goat (56.0%) and 

sheep (62.2%) faecal cultures, followed by Haemonchus (41.1 and 26.4%) and 

Oesophagostomum (4.3 and 2.6%) for goats and sheep, respectively. Mean 

FAMACHA© score, FEC, PCV, plasma fibrinogen and Haemonchus larvae were 

statistically different between goats and sheep (P<0.05), whereas no difference was 

observed with plasmatic protein and Trichostrongylus and Oesophagostomum larvae 

percentages.  FAMACHA© score 3 for goats and score 2 for sheep were the most 

predominant observation in overall analysis of all evaluations, with valid percentages of 

47,93 and 57,14, respectively. Comparing FEC and PCV values to FAMACHA© score, 

there is statistical significant difference (P<0.05) for degree 1 to 3 in goats and sheep. 

For degree 4 this difference was observed only at mean FEC. FEC increase and PCV 

percentage reduction were followed by FAMACHA© score increase. Comparing 

presence of anemia and FAMACHA© score, specificity was high for goats (83.5%) and 

sheep (98.1%), whereas sensibility was low for goats (57.7%) and sheep (75.0%). 

Positive predictive value was low, but negative value was high, assuring that animals 

with negative FAMACHA© score results were not anemic. 

 

Keywords: Helminths, Haemonchus, Packed Cell Volume, Small Ruminants 
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INTRODUÇÃO 

 

A criação de caprinos e ovinos vem se expandindo no Brasil, estimulado pelas 

vantagens como baixo custo de produção, altos índices reprodutivos, menores 

requerimentos nutricionais (SILVA et al., 2006) e a habilidade destes animais 

adaptarem-se às condições climáticas adversas e a escassez de pastagens em épocas 

críticas (DE VRIES, 2008). 

 

O parasitismo causado por nematóides gastrintestinais se constitui em um dos 

problemas na criação de pequenos ruminantes, devido aos custos com a prevenção e os 

tratamentos e a mortalidade dos animais (VIEIRA & XIMENES, 2001). O Haemonchus 

contortus é o principal nematóide encontrado especialmente nos animais jovens, que 

podem apresentam um quadro anêmico (AMARANTE, 2003).  

 

O método FAMACHA©, desenvolvido na África do Sul (MALAN et al., 2001; VATTA 

et al., 2002) é um sistema simples de classificar este estado anêmico em pequenos 

ruminantes, com base na coloração da mucosa conjuntiva. Estudos confirmaram a 

eficiência deste controle seletivo como auxilio na profilaxia das infecções por NGI, 

especificamente da hemoncose, por manter baixos níveis de parasitismo, de modo que 

não causem impacto econômico, e prolongue a vida útil dos medicamentos (MALAN et 

al., 2001; VAN WYK E BATH, 2002; VATTA et al., 2002; KAPLAN et al., 2004; 

MOLENTO et al., 2004; EJLERTSEN et al., 2006; LORIA et al., 2009). 

 

No Estado da Bahia, os gêneros Haemonchus, Trichostrongylus e Oesophagostomum 

são os mais prevalentes (BARRETO et al., 2006; PINTO et al., 2008) e a resistência 
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destes parasitos aos anti-helmínticos está cada vez mais presente nos rebanhos deste 

Estado. Os percentuais de resistência à ivermectina, albendazole e levamisole nos 

rebanhos ovinos foram 36%, 54% e 21% para Haemonchus sp., 38%, 65% e 35% para 

Trichostrongylus spp. e 13%, 18% e 18% para Oesophagostomum spp., 

respectivamente, e nos rebanhos caprinos os percentuais foram de 38%, 92% e 23% 

para Haemonchus sp., 44%, 71% e 58% para Trichostrongylus spp. e 11%, 28% e 25% 

para Oesophagostomum spp. respectivamente (BARRETO et al., 2008). 

 

No semi-árido brasileiro a produtividade animal ainda é muito reduzida e caracterizada 

basicamente pelo sistema de subsistência, onde os baixos índices produtivos são 

devidos principalmente ao controle ineficiente de parasitos.  Um outro aspecto refere-se 

ao manejo, no qual os caprinos e ovinos são criados em áreas de uso comum, facilitando 

assim ao risco de disseminação de doenças (CORREIA et al., 2000).  

A visão do controle seletivo de nematóides gastrintestinais de ovinos está estabelecida 

em vários continentes, e vai se difundindo em diferentes países. O uso do método 

FAMACHA© foi também validado em caprinos (VILELA et al., 2008), embora em 

menor proporção, para identificar animais que necessitam de tratamento, reduzir o 

número de animais tratados e favorecer maior número de parasitos em refúgio (BURKE 

et al., 2007). No entanto, observa-se uma variabilidade dos resultados para ovinos e 

caprinos, uma vez que os estudos foram conduzidos em propriedades, nas quais apenas 

uma espécie era criada (BURKE et al., 2008; VILELA et al., 2008; CRINGOLI et al., 

2009), não permitindo muito vezes uma abordagem comparativa pela diversidade dos 

manejos. 
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O estudo comparativo do método FAMACHA© entre caprinos e ovinos, infectados 

naturalmente por NGI, sob o mesmo manejo produtivo no sertão baiano foi realizado 

para assegurar um controle mais eficiente das nematodeoses em pequenos ruminantes. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado em uma propriedade localizada no município de Feira de 

Santana, no Estado da Bahia, no período de julho a dezembro de 2008, relativo ao final 

do período chuvoso. 

 

A propriedade está localizado na zona de planície entre o Recôncavo baiano e os 

tabuleiros semi-áridos do nordeste baiano. O município tem uma altitude próxima de 

234 metros, o clima é considerado tropical-úmido, sendo que a sua estação chuvosa vai 

de março a setembro, com um índice pluviométrico de 900 a 1.200 mm anuais. A média 

de temperatura é de 26,5°C. A vegetação é xenófila com arbustos espinhosos 

(mandacaru, xique-xique, palma e outros cactáceos) e de gramíneas ralas. 

 

Foram utilizadas 60 cabras Anglo Nubiana e seus cruzamentos e 60 ovelhas mestiças 

Santa Inês com Dorper, entre quatro e oito meses de idade, com a média de 27,5 e 31,4 

kg peso vivo, respectivamente. Os animais eram criados em sistema semi-extensivo e 

mantidos nos mesmos piquetes. A área da propriedade é de cerca de 1000 hectares, 

dividida em 23 piquetes, variando de 39 a 180 tarefas. Para criação dos ovinos e 

caprinos eram usados seis piquetes, constituídos das gramíneas Brachiaria decumbens e 

B. humidicola. 
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As avaliações foram realizadas semanalmente para coleta dos dados, totalizando 780 

análises (60 animais x 13 avaliações) para cada espécie animal. Foram coletadas 

amostras de fezes, diretamente da ampola retal e amostras de sangue, da veia jugular 

utilizando-se o sistema vacutainer em tubos contendo EDTA (etileno diamino 

tatracetato tripotássico) a 15 %. Concomitante a isso foi avaliado o escore corporal e 

inspecionada a mucosa conjuntiva dos animais, para classificação do grau FAMACHA© 

(VAN WYK & BATH, 2002), sendo estes procedimentos realizados por três 

avaliadores. No primeiro dia de coleta foi realizado o exame clínico dos animais. A 

escala utilizada para o escore da condição corporal foi a descrita por Machado et al. 

(2008). 

 

Na avaliação parasitológica foi efetuada a contagem de ovos por grama de fezes (OPG) 

de estrongilídeos (GORDON & WHITLOCK, 1939) e obtenção de larvas, pela 

coprocultura (ROBERTS & O’SULLIVAN, 1950). As larvas infectantes, coletadas dos 

cultivos, foram classificadas pelo gênero (UENO & GONÇALVES, 1998). A 

determinação do volume globular (VG) foi efetuada pelo método do microhematócrito 

(JAIN, 1993) e as proteínas plasmáticas totais (PPT) e o fibrinogênio (Fb) foram 

determinados conforme técnicas preconizadas por WOLF et al. (1962) e FOSTER et al. 

(1959), respectivamente. 

 

Análise estatística 

 

Para comparação das médias das variáveis entre as duas espécies, utilizou-se o teste t de 

student e Mann-Whitney, considerando o valor de P<0,05 para diferença significativa 

(SPSS, versão 15). A correlação de Pearson foi usada para avaliação entre os 
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parâmetros de cada espécie animal. Exclusivamente, para esta análise de correlação as 

contagens de OPG foram transformadas em log10 (x+1).  

 

Para o cálculo da sensibilidade e especificidade do método FAMACHA© foram 

considerados como resultados positivos os graus 4 e 5, para ambas espécies (BATH et 

al., 2001). Os valores do VG menores ou iguais a 17% e 22% para caprinos e ovinos, 

respectivamente, eram indicativos de anemia. Caprinos com os graus FAMACHA© 4 ou 

5 e VG ≤17% foram considerados como verdadeiro positivos; graus 1, 2 ou 3 e VG 

>17% como verdadeiro negativos; graus 4 ou 5 e VG >17%, os falsos positivos e graus 

1, 2 ou 3 e VG ≤17% falso negativos. Para ovinos, os graus FAMACHA© 4 ou 5 e VG 

≤22% foram os verdadeiro positivos; graus 1, 2 ou 3 e VG >22% os verdadeiro 

negativos; graus 4 ou 5 e VG >22% os falsos positivos e graus 1, 2 ou 3 e VG ≤22% 

falso negativos.  

 

RESULTADOS 

 

No manejo no qual foram submetidos os caprinos e ovinos, verificou-se que a infecção 

por nematóides gastrintestinais foi uma constante nos rebanhos. As variações do OPG 

foram de 527 a 4029 nos caprinos e 50 a 2677 para os ovinos, enquanto o VG variou de 

15,8% a 32,6% nos caprinos e 18,4% a 36,1 nos ovinos.  

 

Durante o período chuvoso, no início do trabalho, observou-se que os animais 

apresentavam menor OPG 1256 para caprinos e 137 em ovinos, maiores valores de VG 

27,39 nos caprinos e 32,48 ovinos quando comparados no início da estação seca, na 
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qual ocorreu aumento de OPG nas fezes, 3592 nos caprinos e 458 em ovinos, 

diminuição do VG 22,10 nos caprinos e 30,91 em ovinos (Figura 1). 

 
Figura 1. Média aritmética da contagem de ovos por grama de fezes (OPG) e do volume 

globular (VG) de caprinos Anglo-nubiano e seus cruzamentos e ovinos 

mestiços de Santa Inês e Dorper infectados naturalmente com nematóides 

gastrintestinais, criados sob o mesmo sistema produtivo. Julho a Outubro de 

2008. 

 

O gênero Trichostrongylus foi o mais freqüente nas culturas com fezes de caprinos 

(56,0%) e de ovinos (62,2%), seguido dos gêneros Haemonchus (41,1 e 26,4%) e 

Oesophagostomum (4,3 e 2,6%) (Tabela 1). Foi ainda encontrado um baixo parasitismo 

pelos gêneros Cooperia, Trichuris e Moniezia. As infecções por protozoários coccídios 

do gênero Eimeria, apesar de constante, foram leves, com as médias das contagens de 

oocistos por grama de fezes de 914 e 551 para caprinos e ovinos, respectivamente.  

 

A comparação das médias do grau FAMACHA©, dos valores do OPG, VG, FBR e de 

larvas do gênero Haemonchus de caprinos e ovinos diferiram estatisticamente (P<0,05), 

entretanto o mesmo não foi observado com o valor da PPT e de percentual de larvas dos 

gêneros Trichostrongylus e Oesophagostomum (Tabela 1).  
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G
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Tabela 1. Variáveis clínica, parasitológica, hematológica e bioquímica de caprinos 

Anglo-nubiano e seus cruzamentos e ovinos mestiços de Santa Inês e Dopper 

infectados naturalmente com nematóides gastrintestinais, sob o mesmo 

sistema produtivo. 

Média aritmética (erro padrão) Variáveis Caprinos Ovinos 
Grau FAMACHA 2,8 (0,06)a 1,9 (0,34)b 
OPG 1991,0 (116,3)a 596,2 (104,4)b 
*L3 de Haemonchus (%) 41,1 (3,37)a 26,4 (4,3)b 
L3 de Trichostrongylus (%) 56,0 (3,37) 62,2 (4,85) 
L3 de Oesophagostomum (%) 4,3 (1,26) 2,6 (0,67) 
Volume globular (%) 25,4 (0,38)a 31,5 (0,37)b 
Proteínas (g/dL) 6,7 (0,05) 6,8 (0,05) 
Fibrinogênio (mg/dL) 338,6 (10,17)a 269,9 (8,62)b 
Escore corporal 2,6(0,05)a 3,7(0,07)b 

Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística significativa (p<0,05). 
*L3 = Larvas 3º estádio. 
 

Na análise de todas as avaliações foi demonstrado que o grau 3 foi mais predominante 

nos caprinos e o grau 2 para os ovinos, com as percentuais válidos de 47,93 e 57,14, 

respectivamente (Tabela 2). Ressalta-se ainda que poucos caprinos (4,26%) 

apresentaram o grau 1 e nos ovinos raras vezes (0,39%) visualizou-se o grau 5. Estes 

padrões foram constantes em quase todas as coletas (Figura 2). 

 

Tabela 2. Freqüência (F), percentagem válida e acumulada de avaliações em relação ao 

grau FAMACHA© em caprinos e ovinos infectados naturalmente com 

nematódeos gastrintestinais, sob o mesmo manejo produtivo. 

Caprinos Ovinos Grau 

FAMACHA F % válida % acumulada F % válida % acumulada 

1 33 4,3 4,3 197 25,4 25,4 

2 230 29,7 34,0 444 57,1 82,5 

3 371 47,9 81,9 125 16,0 98,6 

4 128 16,5 98,5 8 1,0 99,6 

5 12 1,6 100 3 0,4 100 

Total 774 100 - 777 100 - 
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Comparando os valores do OPG e VG com o Grau FAMACHA©, constata-se diferença 

estatística significativa para os graus 1 a 3 entre caprinos e ovinos. Em relação ao grau 4 

esta diferença foi observada apenas nas médias do OPG. O aumento no OPG e a 

diminuição dos percentuais do VG foram acompanhados do aumento do grau 

FAMACHA© (Tabela 3).  

 

Utilizando-se o coeficiente de correlação de Pearson, foi possível demonstrar correlação 

negativa significativa entre os valores do VG e do OPG (caprinos: r= -0,36; ovinos: r= -

0,44), VG e FAMACHA© (caprinos: r= -0,63, ovinos: r= -0,66),) PPT e OPG (caprinos: 

r= -0,40), FAMACHA© e EEC (caprinos: r= -0,57), e correlação positiva entre VG e 

PPT (ovinos: r= 0,26).  

 

Nos caprinos comparando os valores do VG e os graus FAMACHA©, verifica-se que 

80% (intervalo de 67,8% a 94,8%) dos resultados foi verdadeiro negativo (graus 1, 2 ou 

3 e VG >17%), o que significa grau FAMACHA© negativo e ausência de 

anemia,enquanto 15,9%  (1,7% a 30,5%) foram falsos positivos, isto é FAMACHA© 

positivo e anemia ausente. Em ovinos, estes resultados se repetem, com 96,9% de 

verdadeiro negativo e apenas 1,9% de falso positivo. A média do número de animais 

anêmicos não identificados por FAMACHA©, os falsos negativos (FN), foi baixa em 

ambas as espécies.  

 

Um número reduzido de animais apresentou resultados positivos do FAMACHA© (grau 

4 e 5) e anemia (VG igual ou menor 17% ou 22%), o que resultou na baixa 

sensibilidade do método, especialmente para os caprinos (Tabela 6). A especificidade 

foi alta para ambas as espécies animal, sendo possível distinguir os verdadeiros 

negativos, isto é, animais negativo para o grau FAMACHA© e ausência de anemia. O 

valor preditivo positivo foi baixo, porém o negativo foi alto para os caprinos e ovinos, o 
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que pode assegurar que animais com um resultado negativo no método FAMACHA© 

realmente não tenham anemia. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Número de caprinos (a) e ovinos (b), infectados naturalmente com nematóides 

gastrintestinais, sob o mesmo sistema produtivo, em relação ao grau 

FAMACHA© em 13 avaliações semanais, de julho a outubro de 2008. 
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Tabela 3.  Média e erro padrão (EP) da contagem de ovos por grama de fezes (OPG) e 

do volume globular (%) em comparação ao grau FAMACHA© em caprinos e 

ovinos infectados naturalmente com nematódeos gastrintestinais, sob o 

mesmo sistema produtivo.  
Caprinos Ovinos Grau 

FAMACHA N (%) VG (EP) OPG (EP) N (%) VG (EP) OPG (EP) 
1 54 (7,01) 

 
27,8 (1,15)a 1614,9 (183,57)a 173 (28,8) 33,0 (0,50)b 385,0 (78,7)b 

2 217(27,11) 
 

25,1 (0,42)a 1916,1 (539,72)a 391 (50,9) 31,6 (0,30)b 518,8 (91,75)b 

3 377 (49,90) 
 

24,5 (0,42)a 1974,3 (230,51)a 111 (21,5) 28,3 (0,81)b 1190,6 (264,06)b 

4 119 (15,41) 
 

23,8 (0,67)a 2431,1 (229,26)a 6 (0,7) 21,8 (3,09)a 2625 (1208,56)b 

5 11 (1,42) 13,8 (1,77) 3750,0 (798,76) 2 (0,23) 23,1 (3,77) 2678,0 (1231,57) 
Letras diferentes na mesma linha representam não diferença significativa (P<0,05). 
OPG= contagem de ovos por grama de fezes; VG = volume globular. 
 
 

 
DISCUSSÃO  

 

As infecções por nematóides foram mais acentuadas em caprinos do que em ovinos, 

mostrando que os caprinos, sob este manejo e condições edafo-climáticas, foram mais 

susceptíveis a nematóides gastrintestinais. O clima da região em estudo é tropical-

úmido, com um índice pluviométrico entre 900 e 1.200 mm anuais, favorencendo uma 

menor adaptação dos caprinos, do que quando são criados no semi-árido, onde 

apresentam maior resistencia as infecções por nematóides gastrintestinais, embora seja 

necessário considerar outros fatores, como os nutricionais, imunológicos e genéticos 

(AL-ZUBAIDY et al., 1987; SILVA et al., 2006). No entanto, Ahid et al. (2008) 

analisando amostras de fezes de pequenos ruminantes, procedentes de 192 criações de 

pequenos e médios criadores da região oeste do Rio Grande do Norte, constataram, que 

independentemente da natureza e atividade produtiva do rebanho, a presença de 

helmintos gastrintestinais foi menor em caprinos (49,5%) do que em ovinos (60,5%). 
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Tabela 4. Freqüência e percentuais de verdadeiros positivo (VP) e negativo (VN), falsos 

positivo (FP) e negativo (FN) na comparação do volume globular e os graus 

FAMACHA©, e os percentuais dos gêneros de larvas de 3º estádio de 

nematóides gastrintestinais em caprinos. 
 
  Condicionais (%) Gêneros de larvas de 3º 

estádio de nematóides (%) 
Semanas n VP VN FP FN H T O 

1 59 1 (1,7) 54 (91,5) 4 (6,8) 0 46,1 47 6,9 

2 59 2 (3,4) 46 (78,0) 11 (18,6) 0 53,4 45,1 1,4 

3 59 2 (3,4) 42 (71,2) 15 (25,4) 0 49,9 57,5 3,2 

4 58 1 (1,7) 48 (82,8) 9 (15,5) 0 66 32 2,1 

5 55 2 (3,6) 43 (78,2) 9 (16,4 1 (1,8) 71,2 27,4 1,4 

6 56 3 (5,4) 40 (71,4) 13 (23,2) 0 72,3 27,1 0,6 

7 59 1 (1,7) 45 (76,3) 12 (20,3) 1 (1,7) 32,8 65,8 1,3 

8 60 2 (3,3) 50 (83,3) 7 (11,6) 1 (1,6) 20,4 82,2 2,6 

9 57 0 51 (89,5) 5 (8,8) 1 (1,8) 42,5 41,4 6,3 

10 56 1 (1,8) 39 (69,6) 14 (25,0) 2 (3,6) 24,2 69,7 3,0 

11 59 1  (1,7) 40 (67,8) 18 (30,5) 0 26 71 3,0 

12 58 0 55 (94,8) 1 (17) 2 (3,5) 23,8 76,2 0 

13 58 3 (5,2) 50 (86,2) 1 (1,7) 6 (10,3) 35,1 64,9 1 

Média 58 1,5 (2,6) 46,4 (80) 9,2 (15,9) 1,1 (1,9) 41,1 56 3,3 
H=Haemonchus; T=Trichostrongylus; O=Oesophagostomum 
VP (Graus FAMACHA© 4 ou 5 e VG ≤17%); VN (graus 1, 2 ou 3 e VG >17%); FP (graus 4 ou 5 e 
VG>17%) e FN (graus 1, 2 ou 3 e VG ≤17%).  
 

 

O estudo ocorreu entre o meado do período chuvoso e início do seco, no qual foi 

registrado uma contagem crescente do número de ovos nas fezes dos animais, o que 

reforça estudos epidemiológicos prévios sobre a variação sazonal dos nematóides 

gastrintestinais nas regiões semi-áridas do Nordeste brasileiro, em que o aumento da 

carga parasitária ocorreu após o maior período de precipitação pluviométrica (VIEIRA 

et al., 1997; SILVA et al., 2003; AHID et al., 2008). 
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Tabela 5. Freqüência e percentuais de verdadeiros positivo (VP) e negativo (VN), falsos 

positivo (FP) e negativo (FN) na comparação do volume globular e os graus 

FAMACHA©, e os percentuais dos gêneros de larvas de 3º estádio de 

nematóides gastrintestinais em ovinos. 
 
  Condicionais (%) Gêneros de larvas de 3º 

estádio de nematóides (%) 
Semanas n VP VN FP FN H T O 
1 60 0 59 (98,3) 1 (1,6) 0 17,7 79,4 1,8 

2 57 0 56 (98,2) 1 (1,8) 0 19,7 73,2 6,0 

3 58 0 57 (98,3) 1 (1,7) 0 16,8 81,6 1,4 

4 60 1 (1,6) 59 (98,3) 0 0 20,1 51,0 0,9 

5 60 0 59 (98,3) 1 (1,6) 0 42,0 55,5 2,5 

6 56 0 55 (98,2) 1 (1,8) 0 40,6 55,5 3,9 

7 59 1 (1,7) 57 (96,6) 0 1 (1,8) 60,4 39,6 0,0 

8 60 1 (1,6) 58 (96,7) 1 (1,6) 0 39,5 53,4 7,1 

9 56 0 54 (96,4) 2 (3,6) 0 36,3 57,0 2,6 

10 59 0 57 (96,6) 2 (3,4) 0 21,5 64,9 3,7 

11 59 0 57 (96,6) 2 (3,4) 0 32,6 63,7 3,7 

12 59 1 (1,7) 57 (96,6) 1 (1,7) 0 52,6 42,5 4,9 

13 57 0 56 (98,2) 1 (1,8) 0 24,1 55,5 5,2 

Média 59 0,3 (0,5) 57 (96,6) 1,1 (1,9) 0,1 (0,2) 32,6 59,4 3,4 
H=Haemonchus; T=Trichostrongylus; O=Oesophagostomum 
VP (Graus FAMACHA© 4 ou 5 e VG ≤22%); VN (graus 1, 2 ou 3 e VG >22%); FP (graus 4 ou 5 e 

VG>22%) e FN (graus 1, 2 ou 3 e VG ≤22%). 

 

Tabela 6. Probabilidade condicional da comparação entre a presença de anemia e o grau 

FAMACHA© determinados em caprinos e ovinos, sob o mesmo sistema produtivo. 

Probabilidades Condicionais e 
Grau de concordância entre os testes Caprinos Ovinos 

Sensibilidade (%) 57,7 75,0 
Especificidade (%) 83,5 98,1 
Valor preditivo positivo (%) 14,0 21,4 
Valor preditivo negativo (%) 97,7 99,8 
Sensibilidade = [verdadeiro positivos/(verdadeiro positivos + falso negativos)] x 100 
Especificidade = [verdadeiro negativos/(verdadeiro negativos+ falso positivos)] x 100 
Valor preditivo positivo = [verdadeiro positivos/(verdadeiro positivos+ falso positivos)] x 100 
Valor preditivo negativo (VPN) = [verdadeiro negativos/ (verdadeiro negativos+ falso negativos)] X 100 
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O gênero Trichostrongylus foi mais freqüente em ambas as espécies animal nesta 

região, podendo estar associado às condições climáticas. Em ovinos, Ramos et al. 

(2004), documentaram a predominância do T. axei e T. columbriformes quando a 

temperatura foi mais amena e existiu menor concorrência com o H. contortus.  O gênero 

Trichostrongylus foi também dominante em cabras Anglo Nubiana criadas em sistema 

semi-extensivo de produção no Sudoeste da Bahia, zona limítrofe entre a Caatinga e a 

Zona da Mata (PINTO et al., 2008). 

 

Um outro ponto a considerar, refere-se às populações de nematóides em pequenos 

ruminantes que tem distribuição binomial negativa, na qual poucos hospedeiros 

albergam muitos parasitos (SRETER et al., 1994; HOSTE et al., 2001).  Assim, quando 

estes indivíduos são reconhecidos no rebanho e tratados com medicamentos com menor 

espectro de ação, como o closantel, como ocorreu neste experimento, pode ter 

favorecido o desenvolvimento da população de Trichostrongylus spp. No inicio do 

estudo (época chuvosa) os animais apresentaram maior percentual de larvas infectantes 

de H. contortus, e à medida que se aproximava a estação seca, o Trichostrongylus spp 

passou a ser mais prevalente. Molento et al. (2009) verificaram também maior 

prevalência de T. colubriformis em ovelhas Ile de France e Texel em alguns períodos do 

ano, embora a maior prevalência fosse de H. contortus (85%). No entanto, Mahieu et al. 

(2007) mostraram que em caprinos crioulos pastejando em regiões de clima oceânico-

tropical o percentual de Haemonchus spp. aumentou de 36% no primeiro ano para 62% 

no segundo, com diferença significativa (P = 0.0012), explicado pelo tratamento com o 

levamisole e também por maior precipitação pluviométrica, no primeiro ano do 

experimento. 
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No rebanho foi encontrado animais com diferentes graus FAMACHA©, porém constata-

se uma freqüência acumulada de 81,91% dos graus 1 a 3 em caprinos e de 82,50% dos 

graus 1 e 2 em ovinos. Estes resultados refletem as observações clínica e parasitológica, 

pela existência de poucos caprinos (2,6%) e ovinos (0,5) anêmicos, a condição corporal 

de magra a normal (média do escore 2,6) em caprinos e de avançado a gordo (média do 

escore 3,7) para ovinos. A média da contagem de ovos nas fezes foi mais alta nos 

caprinos do que nos ovinos, ressaltando-se que o gênero Haemonchus foi mais 

freqüente em caprinos. Por este motivo, as médias dos valores do VG diferiram 

estatisticamente, sendo menor nos caprinos (25,4 - intervalo de 13,75 a 27,83) em 

comparação aos ovinos (31,5 - intervalo de 21,83 a 33,0). Correlação negativa foi 

encontrada entre VG e OPG e VG e FAMACHA© em caprinos e ovinos, indicando a 

diminuição do VG e o aumento do OPG e do grau FAMACHA©, com resultado 

semelhante aos descritos por Molento et al. (2004) e Loria et al. (2009). Os resultados 

aqui apresentados sugerem que a maioria dos animais deste rebanho apresenta certo 

grau de resistência a nematóides gastrintestinais, enquanto alguns possuem níveis 

moderados e elevados de infecção, sem a presença de sinais clínicos, sendo 

considerados como resilientes, conforme Molento et al. (2004) e Burke e Miller (2008). 

Quando as duas espécies são manejadas na mesma área, no sertão baiano, o risco da 

infecção por nematóides nos caprinos foi maior do que nos ovinos, uma vez que 18,09% 

das avaliações realizadas em caprinos foram graus 4 e 5, contra 1,42% nos ovinos. De 

acordo Bath et al. (2001) e Vatta et al. (2001), animais anêmicos, com escore 4 e 5 no 

FAMACHA© apresentam o risco de doença e devem ser tratados, como ocorreu no 

presente estudo.  
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No sertão baiano, os caprinos e ovinos são criados extensivamente, em áreas coletivas. 

O compartilhamento de pastagem entre pequenos ruminantes provavelmente não reduza 

os níveis de contaminação destas pastagens, em virtude da mesma especificidade 

parasitária. Contudo, é necessário entender melhor o comportamento destes ruminantes 

em pastejo misto ou alternado, quando são submetidos às mesmas práticas de manejo ao 

longo do ano e o uso do sistema FAMACHA©. Ejlertsen et al. (2006) testaram este 

método para o controle de parasitos em caprinos em áreas sub-úmidas da região central 

do Quênia, demonstrando que na propriedade onde existia o co-pastejo com bovinos, os 

caprinos foram menos infectados.  

 

Nos animais não houve alterações nas concentrações de proteínas plasmáticas, o que 

coincide com os resultados encontrados por Kawano et al. (2001), Bricarello et al. 

(2005) e Souza et al. (2006), o que contraria os resultados encontrados por Bisset et al. 

(1996), que relatam hipoproteinemia nos animais emvirtude do parasitismo por 

nematóides gastrintestinais, em especial do H. contortus. Fernández et al. (2006) 

verificaram que caprinos da raça Pardo-Alpina infectados naturalmente por parasitos 

gastrintestinais apresentaram hipoproteinemia por hipoalbuminemia, sem alterações nas 

outras bandas do perfil eletroforético, mas não houve correlação significativa entre essa 

variável e a contagem de ovos por grama de fezes. A concentração de fibrinogênio 

encontrava-se dentro dos valores de normalidades para ambas espécies animal, contudo 

em caprino o teor de fibrinogênio foi mais alto, diferindo estatisticamente em relação ao 

ovino, explicado pelo maior número de parasitos na mucosa gastrintestinal, que induziu 

uma resposta inflamatória, com aumento da concentração desta proteína de fase aguda 

nos caprinos (SOUZA et al., 2006). 
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A sensibilidade e a especificidade do teste FAMACHA© depende do ponto de corte 

usado e consequentemente do teste reconhecer animais doentes ou não (VATTA et al, 

2001; KAPLAN et al., 2004). A escolha do VG≤17% para caprinos e VG≤22% para 

ovinos como ponto de corte resultou das médias dos menores valores do volume 

globular.  A escolha dos graus 4 e 5 como ponto de corte, neste estudo, seguiu o 

recomendado para ovinos (BATH et al 2001). O tratamento nos animais era efetuado 

quando existia a associação destas variáveis. 

 

Vatta et al. (2001) e Kaplan et al. (2004) validaram o método FAMACHA© em caprinos 

e ovinos considerando como verdadeiro positivo dois percentuais de VG (≤ 19% e 

≤15%) e os graus 3, 4 e 5 ou 4 e 5. No entanto, o VG ≤15 foi considerado de risco em 

caprinos (EJLERTSEN et al., 2006), uma vez que na infecção aguda por H. contortus, o 

VG pode chegar a 7% em apenas uma semana (MALAN et al., 2001). 

 

Em relação à acurácia do sistema FAMACHA©, em ovinos e caprinos, Kaplan et al. 

(2004), Burke et al. (2007) e Mahieu et al. (2007) demonstraram uma alta especificidade 

e baixa sensibilidade, o que também foi observado no presente estudo nos animais 

criados no sertão baiano. A especificidade foi alta, pelo elevado número de animais com 

os graus 1,2 e 3 que não apresentavam anemia (verdadeiro negativo), também foi 

verificado que 15,9% de animais eram graus 4 e 5 e sem alteração no valor do VG 

normais (falso positivo). Com isto, o valor preditivo positivo foi baixo, sugerindo que 

muitos animais não anêmicos seriam tratados usando este método. Entretanto, o mais 

importante é identificar os falsos negativos, para evitar a mortalidade dos animais, em 

conseqüência da anemia causada pelos parasitos. Sobre isto, poucos falsos negativos 

foram encontrados, 1,9% para caprinos e 0,2% para ovinos, indicando que a morte por 
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conseqüência de anemia raramente ocorreria neste rebanho, como demonstrado por 

KAPLAN et al. (2004), que utilizou como ponto de corte o VG ≤19, e mostrou que a 

percentagem de falsos negativos foi de 2,7 e 5,2% para ovinos e caprinos, 

respectivamente, sendo considerável aceitável sobre certas condições de manejo. 

 

Finalizando, os valores das variáveis OPG e VG diferiram acentuadamente em relação 

ao grau FAMACHA©, entre caprinos e ovinos criados sob o mesmo sistema de manejo. 

No entanto, o método FAMACHA© possibilitou monitorar a haemoncose em pequenos 

ruminantes criados no sertão baiano, auxiliando no controle deste parasito e diminuindo 

o uso de medicamentos ant-helmínticos. 
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RESUMO 

 

A associação de métodos diretos, como o exame de fezes, e indiretos como os métodos 

FAMACHA© e do micro-hematócrito, podem facilitar na classificação de caprinos com 

relação à resistência e suscetibilidade aos nematóides gastrintestinais. Sessenta caprinos 

fêmeas, entre quatro e 8 meses de idade, foram monitoradas semanalmente por três 

meses, e por análise de agrupamento hierárquico ascendente, utilizando grau 

FAMACHA©, a contagem de ovos nas fezes e o volume globular foram selecionados 10 

animais com potencial para resistência (PR) e 10 com potencial para suscetibilidade 

(PS) aos nematóides gastrintestinais os quais foram acompanhadas quinzenalmente, por 

dois meses. Doze destes animais, seis do grupo PR e seis do grupo PS, foram abatidos 

para contagem e identificação dos helmintos gastrintestinais. Os caprinos pertencentes 
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ao grupo PS apresentaram os maiores valores do grau FAMACHA©, do OPG e do 

número de L3 de Haemonchus e da concentração de fibrinogênio, e os menores valores 

de VG, proteína total, escore corporal e do percentual de larvas de Trichostrongylus e 

Oesophagostomum. Na análise de todas as avaliações foi demonstrado que os graus 3 e 

4 foi mais predominante nos animais PS, com as percentuais válidas de 45,5 e 30,5 

respectivamente, e os graus 2 e 3  nos PR, com os respectivos percentuais válidos de 

34,4 e 51,9. Observa-se também que 58,4% dos animais PS e 90,6% dos PR estão entre 

o grau FAMACHA© 1 e 3, mostrando assim a maior tendência dos PR em tolerar a 

infecção contra nematódeos gastrintestinais. Foram encontrados apenas duas (1,3%) 

avaliações com grau 1 nas cabras PS, enquanto nos PR não se visualizou o grau 5. O 

aumento do nível de infecção parasitária refletiu estatisticamente na diminuição dos 

valores médios do volume globular dos PS que foram 24,7 (0,33); 23,0% (0,5); 21,3% 

(0,8) e 14,1% (1,6) para os graus 2, 3, 4 e 5 respectivamente. O total de estádios jovens 

e adultos de nematóides obtidos dos caprinos PS foi 2660,41 contra 1669,34 dos PR. 

Apesar de não ser encontrado diferença estatística significativa entre as espécies de 

nematóides, o grau de infecção foi moderado para os H. contortus nos animais do grupo 

PS e leve nos PR, enquanto a infecção por T. colubriformes foi considerada pesada e 

moderada nos grupos PS e PR respectivamente, e para ambos os grupos a infecção por 

O.columbianum foi alta. A associação dessas técnicas é um modelo importante na 

abordagem das nematodeoses em caprinos em condições do semi-árido. 

 

Palavras-chave: nematóides; FAMACHA; volume globular; pequenos ruminantes. 
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ABSTRACT 

 

Association of direct methods, as faecal exams, and indirect methods such as 

FAMACHA© system and micro hematocrit, can facilitate classification of resistant and 

suscetible goats to gastro-intestinal nematodes. Sixty, four to eight months years old, 

female goats were weekly monitored during three months and ten animals with potential 

to resistance and ten with potential do suscetibility to gastrointestinal nematode were 

selected by ascendent hierarchic groupment analysis using FAMACHA© score, faecal 

worm egg counts (EPG) and packed cell volum (PCV). Twelve of those animals, six 

from group PR and six from PS were killed for gastro-intestinal nematode counts and 

identification. Goats from the PS group presented the highest FAMACHA© score, worm 

egg counts (EPG), Haemonchus L3 number and serum fibrinogem concentration, and 

the lowest PCV, total serum protein, body score and Trichostrongylus and 

Oesophagostomum larvae. In overall analysis FAMACHA© score 3 and 4 were the most 

predominant in animals from group PS with valid percentages of 45.5 and 30.5, 

respectively, and degrees 2 and 3 in group PR, with respective valid percentages of 34.4 

and 51.9. It was also observed that 58.4 of the PS animals and 90.6 of the PR are 

between FAMACHA© score 1 and 3, showing tendency of the PR to tolerate infection 

to gastro-intestinal nematode.  Only 2 FAMACHA© score 1 (1.3%) were observed in PS 

goats, whereas it was not observed degree 5 in PR group.  Increase of parasite infection 

was statistically related to reduction of PCV mean values in PS group with 24.7 (0.33); 

23.0% (0.5); 21.3% (0.8) e 14.1% (1.6) for degrees 2, 3, 4 and 5, respectively. The total 

number of immature and adult nematode obtained from PS goats was 2660.41 against 

1669.34 in PR group. Although there were no significant statistical difference among 

nematode species, infection level was moderate to H. contortus in PS group and slight 
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to PR, whereas T. colubriformes infection was considered heavy and moderate in 

groups PS and PR respectively e in both groups, O.columbianum infection was high. . 

Association of these techniques is an important model to access nematodiosis in goats 

under semi-arid conditions. 

 

Keywords: nematodes, FAMACHA©, packed cell volume, small ruminants 

 

INTRODUÇÃO 

 

O parasitismo gastrintestinal em caprinos é discutido mundialmente por sua 

interferência no desenvolvimento pecuário, sendo necessária adoção de medidas de 

controle para evitar o aparecimento de animais doentes no rebanho. O tratamento 

químico é o mais usado, gerando o desenvolvimento da resistência dos parasitos aos 

anti-helmínticos, ameaçando a sustentabilidade de muitos sistemas produtivos de 

pequenos ruminantes (KENYON et al., 2009). No controle de nematóides 

gastrintestinais de caprinos, dois fatores merecem especial atenção, a alta freqüência de 

tratamento, em virtude da pobre habilidade de caprinos em desenvolver uma resposta 

imune rápida, e a especificidade da biotransformação de anti-helmínticos em caprinos, 

que formulados para ovinos, parecem não ter a mesma eficácia no controle de parasitos 

em caprinos (HOSTE et al., 2002). 

 

Atualmente, a abordagem central do controle de parasitos é o tratamento seletivo, o qual 

se recomenda tratar os animais suscetíveis e que se beneficiem em seu status fisiológico 

e produtivo (CRINGOLI et al., 2009). Para isto, é necessário identificar estes 

indivíduos, clínica ou parasitologicamente. O diagnóstico das nematodeoses é baseado, 
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principalmente, na quantificação de ovos dos nematóides nas fezes (OPG). Este exame 

constitui a forma clássica de diagnóstico laboratorial, no entanto, existe a necessidade 

da utilização de outras técnicas que possam estimar o parasitismo dos animais ainda no 

campo, oferecendo novos elementos para o controle das parasitoses.  

 

O uso de técnicas indiretas que possam identificar indivíduos em um rebanho, 

infectados com parasitos é relevante, principalmente nas regiões onde a resistência de 

parasitos aos anti-helmínticos favorece os elevados índices de infecção. O tratamento 

seletivo pelo método FAMACHA© (VAN WYK e BATH, 2002) é uma proposta, de 

técnica clínica, que pode ser usado em larga escala e de forma simples, e que apresenta 

parâmetros adequados de sensibilidade, especificidade e concordância com técnicas 

clássicas (EJLERTSEN et al., 2006; BURKE et al., 2007; MAHIEU et al., 2007). 

Apesar da referência do método para diagnóstico da infecção por Haemonchus spp em 

ovinos, estes autores confirmaram a sua aplicabilidade como indicador clínico em 

caprinos. 

 

A sensibilidade do método nos caprinos avaliados durante o verão na África do Sul, 

variou de 76 a 85% o que revela que o sistema pode ser usado para identificar 

corretamente animais que precisam de tratamento com anti-helmíntico (VATTA et al., 

2001). A associação do método FAMACHA© com o OPG e o volume globular para o 

diagnóstico de nematodeoses em caprinos, nas condições do semi-árido paraibano, 

revelou que o grau 4 era indicativo de tratamento, porém sendo necessárias adaptações 

para o seu uso nestes animais (VILELA et al., 2008). Com os resultados do 

FAMACHA©, foi possível classificar caprinos mestiços, como susceptíveis (10,7%) e 

resistentes (17,85%) a nematóides gastrintestinais, e quando se utilizou apenas os dados 
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de OPG, também houve separação destas categorias (SOTOMAIOR et al., 2007). Estes 

estudos demonstraram que a associação de métodos diretos, como o exame de fezes, e 

indiretos como os métodos FAMACHA© e a determinação do volume globular (VG), 

podem facilitar na classificação de caprinos quanto à resistência e suscetibilidade aos 

nematóides gastrintestinais, especialmente para o gênero Haemonchus. 

 

Estes estudos tem repetidamente descrito a associação entre o grau FAMACHA© e o 

OPG, no entanto, existe uma alta variabilidade na contagem de ovos nas fezes dos 

hospedeiros, difícil de ser controlada, pois os fatores que modulam a excreção de ovos 

são complexos, e dependem do estabelecimento e fecundidade das espécies de parasitos 

e dos mecanismos que regulam estes processos (HOSTE et al., 2001). 

 

Considerando estes aspectos, a abordagem do presente estudo foi identificar caprinos 

mestiços de Anglo-nubiano com potencial para susceptibilidade e resistência a infecção 

por nematóides gastrintestinais, pela associação do grau FAMACHA©, OPG e VG, a 

partir da análise de agrupamento hierárquico ascendente, e aprofundar a avaliação 

parasitológica, com a quantificação de estádios adultos e jovens de nematóides 

gastrintestinais para cada categoria de animais, para validação do método FAMACHA© 

em caprinos criados extensivamente no sertão baiano. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Caracterização da propriedade e dos animais 

 

O estudo foi realizado em uma propriedade no município de Feira de Santana, Bahia, no 
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período de julho a dezembro de 2008, que possui uma área de aproximadamente 1000 

hectares, dividida em 23 piquetes, de 18 a 81 ha., constituídos por Brachiaria 

decumbens e B. humidicola. Em seis piquetes são criados, conjuntamente, caprinos e 

ovinos. Sessenta cabras Anglo Nubiana e seus cruzamentos, com idade variando de 

quatro a oito meses, foram monitoradas semanalmente por três meses, e posteriormente 

selecionadas 10 caprinos com potencial para resistência (PR) e 10 com potencial para 

suscetibilidade (PS), as quais foram acompanhadas quinzenalmente, por dois meses. 

Doze destes animais, seis do grupo PR e seis do grupo PS, foram abatidos para 

contagem e identificação dos helmintos gastrintestinais (LEVINE, 1968; UENO & 

GONÇALVES, 1998), baseados nos procedimentos e métodos de eutanásia segundo a 

Resolução Nº 714 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, de 20 de junho de 

2002. 

 

Análises clínica, parasitológica, hematológica e bioquímica 

 

Foi realizado o exame de fezes para quantificar os ovos por grama de fezes (OPG) 

(GORDON & WHITLOCK, 1939) e as larvas de 3º estádio (L3). Realizou se a 

coprocultura individual (ROBERTS & O’SULLIVAN, 1950). A escala utilizada para o 

escore da condição corporal foi a descrita por Machado et al. (2008). A determinação 

dos valores do VG foi efetuada de acordo com recomendações de Jain (1993). A 

concentração de proteínas plasmáticas totais e de fibrinogênio foi determinada conforme 

técnicas preconizadas por Wolf et al. (1962) e Foster et al. (1959) respectivamente, e o 

cartão FAMACHA© utilizado para inspeção da mucosa conjuntiva (VAN WYK & 

BATH, 2002). A técnica para colheita de nematódeos gastrintestinais em necropsia foi 
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realizada conforme Ueno e Gonçalves (1998) e a identificação específica segundo 

Levine (1968). 

 

Análise estatística  

 

Os 20 animais foram classificados com PR e PS com base nos dados de OPG, VG e 

grau FAMACHA©, que foram submetidos à análise multivariada (dendograma), no 

processo de análise de agrupamento. Para comparação das médias das variáveis entre os 

grupos PS e PR, utilizou-se o teste t de student e Mann-Wthiney, considerando o valor 

de P<0,05 (SPSS, versão 15). 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A manifestação clínica das nematodeoses gastrintestinais em caprinos é muito 

diversificada, e a resposta individual varia de um animal a outro, alguns animais podem 

se apresentar assintomáticos e outros sintomáticos. Estas formas clínicas estão 

associadas a fatores genéticos para resistência ou susceptibilidade ás infecções por 

trichostrongilídeos em caprinos e o conhecimento da variabilidade existente em um 

rebanho é uma alternativa para se conduzir o processo de seleção (HOSTE et al., 2001). 

A partir dos dados de monitoramento semanal de 60 cabras, Anglo Nubiano e seus 

cruzamentos, foi realizada a associação do grau FAMACHA©, dos valores de OPG e de 

VG, por análise multivariada, para a seleção dos animais com potencial para 

susceptibilidade (PS) e resistência (PR) a nematóides gastrintestinais (Figura 1). 

  

Os resultados das análises clínica, parasitológica, hematológica e bioquímica dos grupos  
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PS e PR são registrados na Tabela 1 e Figura 2, e pode-se observar que os caprinos 

pertencentes ao grupo PS apresentaram diferença significativa com PR com os maiores 

valores do grau FAMACHA©, de OPG e do número de L3 de Haemonchus e da 

concentração de fibrinogênio, e os menores valores de VG, proteína total, escore 

corporal e do percentual de larvas de Trichostrongylus e Oesophagostomum. Os animais 

do grupo PS se apresentavam magros (escore corporal 2,3), e com VG mais baixo 21,67 

(0,90), relacionados à maior frequência do gênero Haemonchus, e suas conseqüências, o 

hematofagismo e alterações na fisiologia abomasal (WILDBLOOD et al., 2005; 

MEEUSEN et al., 2005). A variação do VG foi de 15,8% a 25,7% no PS e 23,3% a 

29,6% para o PR. 

 

Figura 1. Dendrograma obtido da análise de agrupamento hierárquico ascendente 

utilizando as variáveis: contagem de ovos (OPG) e volume globular e grau 

FAMACHA©, no qual “A” representa caprinos com potencial para 

resistência e “B” para susceptibilidade a infecção por nematóides 

gastrintestinais. 

Identificação dos animais 
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Figura 2. Médias dos valores da contagem de ovos nas fezes (OPG) e do volume 

globular de cabras Anglo Nubiana e seus cruzamentos, selecionados de 

acordo o potencial para resistência (n=10) e susceptibilidade (n=10) a 

infecção por nematóides gastrintestinais, criadas extensivamente no sertão 

baiano. 

 

 

Tabela 1. Média aritmética e erro padrão das variáveis clínica, parasitológica, 

hematológica e bioquímica de caprinos Anglo-nubiano e seus cruzamentos, 

com potencial para susceptibilidade (PS) e resistência (PR) a nematóides 

gastrintestinais, selecionados pela associação do grau FAMACHA©, contagem 

de ovos nas fezes (OPG) e volume globular. 

Caprinos Variáveis PS (n=10) PR (n=10) 
Grau FAMACHA 3,4 (0,10)a 2,7 (0,11)b 
OPG 2985,2 (207,90)a 1064,1 (77,81)b 
*L3 de Haemonchus (%) 45,1 (5.20)a 12,0 (5,81)b 
L3 de Trichostrongylus (%) 46,8 (4,96)a 70,1 (7,84)b 
L3 de Oesophagostomum (%) 3,8 (1,09)a 13,0 (4,99)b 
Volume globular (%) 21,7 (0,90)a 26,8 (0,59)b 
Proteínas totais (g/dl) 6,5 (0,16) 6,9 (0,08) 
Fibrinogênio (mg/dl) 326,8 (21,34)a 313,4 (22,15)b 
Escore corporal 2,3 (0,20)a 2,8 (0,21)b 
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística significativa (p<0,05). 

VG suscetíveis
VG resistentes

 OPG suscetíveis
0PG resistentes

O
PG

 
V

G
 (%

) 

Semanas 
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Na análise de todas as avaliações foi demonstrado que os graus 3 e 4 foi mais 

predominante nos animais PS, com percentuais válidos de 45,5 e 30,5 respectivamente, 

e os graus 2 e 3  nos PR, com os respectivos percentuais válidos de 34,4% e 51,9. 

Observa-se também que 58,4% dos animais PS e 90,6% dos PR estão entre o grau 

FAMACHA© 1 e 3, mostrando assim a maior tendência dos PR em tolerar a infecção 

contra nematódeos gastrintestinais. Foram encontrados apenas duas (1,3%) avaliações 

com grau 1 nas cabras PS, enquanto nos PR não se visualizou o grau 5 (tabela 2). 

 

Tabela 2. Freqüência (F), percentagens válida e acumulada do grau FAMACHA© 

obtidos de cabras, Anglo Nubiana e seus cruzamentos, com potencial para 

susceptibilidade (n=10) e resistência (n=10) a nematóides gastrintestinais, no 

período de outubro a dezembro de 2008. 

Cabras com potencial para 

suscetibilidade 

Cabras com potencial para 

 resistência 

Grau 

FAMACHA 
F % válida % acumulada F % válida % acumulada 

1 2 1,3 1,3 7 4,4 4,4 
2 18 11,7 13,0 55 34,4 38,8 
3 70 45,5 58,4 83 51,9 90,6 
4 47 30,5 89,0 15 9,4 100 
5 17 11,0 100,0 0 - - 
Total 154 100  160 100  
 

 

Alguns dados discordantes foram observados nas avaliações do grau FAMACHA©, 

OPG e VG entre caprinos PS e PR, como os graus 1 e 2 foram visualizados em animais 

PS, nos quais o OPG foi elevado 2087,5 para grau 1 e 2713,04 no grau 2 do mesmo 

modo que foi assinalado nos PR o grau 4 (Tabela 3). Verificou-se que o aumento da 

contagem de OPG nas fezes foi acompanhado do aumento do grau FAMACHA©. 

Comparando as médias dos valores de OPG dos animais com PS e PR, foi observado 

um aumento de OPG estatisticamente significativo P<0,05 nos PS. 
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Vários fatores podem ter influenciado nestes resultados, um destes atribuídos ao método 

FAMACHA©, por ser uma técnica indireta, pode existir discordância entre avaliadores. 

Neste estudo, pelo menos três pessoas aplicaram o cartão, e erros na estimativa do grau 

nos animais pode ter ocorrido, como descrito por Molento et al. (2004), que também 

assinalaram que o estresse, a subnutrição e outros fatores infecciosos podem causar 

anemia ou hiperemia e ser um fator de confundimento na avaliação. Também vale 

salientar que estes animais não possuíam um mesmo padrão racial, sendo de diferentes 

cruzamentos de Anglo Nubiano, consequentemente a variabilidade genética influenciou 

na identificação dos animais pela coloração da mucosa conjuntiva. Conforme Moors e 

Gauly (2009), a pigmentação da pele está associada à coloração da mucosa, constatando 

diferença estatística (P < 0.05) entre ovinos das raças germânicas Leine e Blackhead 

Mutton, por este último possuir a pele da cabeça preta. Estes autores apontaram também 

que não foi significativa a correlação entre a coloração da mucosa e o OPG nestes 

ovinos, sugerindo que a coloração da conjuntiva ocular não foi adequada para detectar 

infecções múltiplas por NGI e com baixa prevalência de Haemonchus sp. 

 

Um outro aspecto que precisa ser analisado é que o método FAMACHA© foi 

originalmente desenvolvido para ovinos (VAN WYK e BATH, 2002) e tem-se 

mostrado imperativo a adaptações para caprinos em diversas condições edafo-climáticas 

e de manejo (VATTA et al., 2001; MOLENTO et al., 2004; EJLERTSEN et al., 2006; 

BURKE et al., 2007; MAHIEU et al., 2007; SOTOMAIOR et al., 2007; VILELA et al., 

2008). A escala do cartão FAMACHA© para caprinos deve ser diferente da utilizada 

para ovinos, parece provável que o grau 2 de caprinos seja equivalente ao grau 1 de 

ovinos. Os estudos brasileiros (MOLENTO et al., 2004; SOTOMAIOR et al., 2007; 

VILELA et al., 2008) confirmam esta suposição, pela predominância em caprinos dos 
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graus 2 e 3, e quando se observou o grau 1, de um modo geral, este não foi acompanho 

por um OPG baixo, como mostrado neste estudo (Tabela 3) e  o realizado por Molento 

et al., (2004). 

 

O aumento do nível de infecção parasitária refletiu estatisticamente na diminuição da 

média dos valores do volume globular dos PS que foram 24,7% (0,33); 23,0% (0,5); 

21,3% (0,8) e 14,1% (1,6) para os graus 2, 3, 4 e 5 respectivamente (Tabela 3). A 

existência de correlação entre contagem de OPG e no grau de anemia foi demonstrada 

em 90 cabras adultas de diferentes raças, Alpina, Anglonubiana, Saanen e Toggenburg, 

contudo as alterações significativas apareceram somente a partir de uma contagem 

superior a 2000 OPG (FARIA-JR et al., 2002). 

 

Em relação aos animais necropsiados, a comparação de médias do grau FAMACHA©, 

dos valores do OPG, volume globular, de proteína e escore corporal entre PS e PR, 

diferiram estatisticamente (P<0,05), entretanto o mesmo não foi observado com o valor 

do fibrinogênio, provavelmente pelo menor número de animais avaliados  (Tabela 4). 

 

As variáveis escolhidas para a identificação dos grupos tiveram importância na 

interpretação do resultado da necropsia. O gênero Trichostrongylus foi o mais freqüente 

no conteúdo gastrintestinal, como já revelado nas coproculturas (Tabela 1), seguido dos 

gêneros Haemonchus e Oesophagostomum. Foi ainda encontrado um baixo parasitismo 

pelos gêneros Cooperia, Trichuris e Moniezia. O total de estádios jovens e adultos de 

nematóides obtidos dos caprinos PS foi 2660,41 contra 1669,34 dos PR. 
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Tabela 3. Média aritmética e erro padrão (EP) das contagens de ovos por grama de fezes 

(OPG) e dos valores do volume globular (VG) em comparação aos graus 

FAMACHA© de cabras, Anglo Nubiana e seus cruzamentos, com potencial 

para susceptibilidade (n=10) e resistência (n=10) a nematóides gastrintestinais, 

no período de Julho a dezembro de 2008. 

Cabras com potencial para 

suscetibilidade 

Cabras com potencial para  

resistência 

Grau 

FAMACHA 

n (%) OPG VG n (%) OPG VG 

1* 2 

(1,3) 

2087,5 

(576,56) 

25,3 

(0,5) 

7 

(4,4) 

953,1 

(118,68) 

26,4 

(3,4) 

2 18 

(11,7) 

2713,0a 

(297,53) 

24,7a 

(0,83) 

55 

(34,4) 

970,1b 

(160,99) 

27,8b 

(0,48) 

3 70 

(45,5) 

2889,3a 

(286,94) 

22,9a 

(0,54) 

83 

(51,9) 

1327,8b 

(343,83) 

26,51b 

(0,6) 

4 47 

(30,5) 

3450a 

(450) 

21,3a 

(0,77) 

15 

(9,4) 

1620,8b 

(220,84) 

25,2b 

(0,88) 

5 17 

(11,0) 

3970,8 

(738,24) 

14,1 

(1,61) 

0 - - 

Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística significativa (p<0,05).  
* n insuficiente para avaliação estatística. 
 

 

Apesar de não ser encontrado diferença estatística significativa entre as espécies de 

nematóides, o grau de infecção foi moderado para os H. contortus nos animais do grupo 

PS e leve nos PR, enquanto a infecção por T. colubriformes foi considerada pesada e 

moderada nos grupos PS e PR respectivamente, e para ambos os grupos a infecção por 

O. columbianum foi alta. O grau de infecção seguiu o padrão descrito por Ueno & 

Gonçalves (1998).  
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Tabela 4. Média aritmética e erro padrão das variáveis clínica, hematológica e 

bioquímica e do número de estádios jovens e adultos de nematóides obtidos 

de cabras Anglo Nubiana e seus cruzamentos, com potencial para 

suscetibilidade (PS) e resistência (PR) a nematóides gastrintestinais. 

Variáveis Caprinos 

 Suscetíveis (n=6) Resistentes (n=6) 

Grau FAMACHA 3,5 (0,15)a 2,5 (0,10)b 

OPG 3091,73 (227,3)a 950,83 (85,55)b 

Volume globular (%) 20,67 (0,64)a 26,56 (0,52)b 

Proteínas totais (g/dL) 6,18 (0,16)a 6,91 (0,11)b 

Fibrinogênio (mg/dL) 351, (24,99) 316,22 (19,33) 

Escore corporal 2,3 (0,17)a 3,0 (0,19)b 

Haemonchus sp  391,11 (278,9) 51,67 (31,4) 

Trichostrongylus spp 2231,0 (711,6) 1583,00 (366,3) 

Oesophagostomum spp 38,3 (22,17) 34,67 (11,43) 
Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística significativa (p<0,05). 

  

Com o emprego de análise de cluster foi possível identificar as diferenças do nível de 

infecção entre caprinos susceptíveis e resistentes a infecção por nematóides 

gastrintestinais (SOTOMAIOR, 2007). O monitoramento e a associação de técnicas 

simples, diretas e indiretas, é um modelo importante na abordagem da avaliação da 

infecção por nematóides gastrintestinais em caprinos em condições do semi-árido.  

 

CONCLUSÃO 

 

Pelo emprego de análise de variáveis múltiplas permitiu identificar as diferenças do 

nível de infecção entre caprinos susceptíveis e resistentes a infecção por nematóides 

gastrintestinais. 
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Com este estudo pode-se concluir que o monitoramento e a associação de técnicas ll 

simples, diretas e indiretas, é um modelo importante na abordagem e na avaliação da 

infecção por nematóides gastrintestinais.  
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