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1

CLASSE NEMATODA

A verminose causada por nematódeos gastrintestinais constitui
o principal problema sanitário dos rebanhos ovinos. O controle
adequado dessa enfermidade é imperativo, caso contrário, a atividade pode se tornar inviável economicamente devido à redução na
produtividade e à mortalidade de animais.

Principais espécies de nematódeos em ovinos
Os ovinos podem ser parasitados simultaneamente por várias
espécies de nematódeos. Algumas das inúmeras espécies que já
foram registradas em ovinos no Brasil estão listadas na Tabela 2.
A diversidade de espécies que parasitam os animais é influenciada
pela frequência de tratamentos com anti-helmíntico, pelo manejo
e pelas condições ambientais. No Sul do Brasil, por exemplo, as
temperaturas baixas do inverno favorecem a ocorrência de Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta, espécie que não tem sido registrada em ovinos criados em outras regiões do país (Tabela 2). Além
dessa espécie, ainda é comum a ocorrência de Nematodirus spp. e
Oesophagostomum venulosum (Santiago et al., 1975; Ramos et al.,
2004). Porém, no Rio Grande do Sul, a exemplo dos demais estados
brasileiros, H. contortus é a espécie predominante, especialmente
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nos meses de verão, enquanto que Trichostrongylus spp. e O. circumcincta predominam nos períodos com baixas temperaturas, nos
meses de inverno e primavera, quando causam problemas clínicos e
redução na produtividade dos ovinos (Echevarria et al., 1996).
A diversidade de espécies de nematódeos é maior quando os
ovinos compartilham pastagens com bovinos (Giudici et al., 1999).
Por outro lado, quando os animais são tratados frequentemente com
anti-helmíntico, algumas espécies desses parasitas desaparecem, e
apenas aquelas com maior potencial biótico permanecem parasitando o rebanho. Os parasitas pulmonares de ovinos são exemplo
de nematódeos que deixam de ser registrados após a aplicação rotineira de anti-helmínticos de amplo espectro (Ramos et al., 2004).
A importância relativa das diferentes espécies varia em função da
interação entre vários fatores, em especial, intensidade da infecção,
prevalência e patogenicidade do parasita. Com base nesses três fatores, pode-se afirmar que Haemonchus contortus é a principal espécie
que parasita ovinos no Brasil (Arosemena et al., 1999; Amarante et
al., 2004; Ramos et al., 2004). Além disso, as populações desse nematódeo com frequência apresentam resistência aos anti-helmínticos.
Tabela 2 – Prevalência (%) de nematódeos gastrintestinais e intensidade média da
infecção (entre parênteses) em ovinos criados em oito estados brasileiros
Espécie

Estado
SC
SP
MG4 CE5
RS
88% 100% 100% 85,3% 71%
(88)
(3265) (1487) (491)
54% 98,7% 8% 77,3% 27,1%
(67)
(2)
(367) (207)
92% 100%
–
–
–
(130)
70% 100%
–
–
–
(31)
54%
–
–
–
–
(22)
30%
–
–
–
–
(8)
58% 100% 85% 94,7% 1%
(101)
(2154) (4872) (8)
1

Haemonchus
contortus
Trichostrongylus
axei
Ostertagia
circumcincta
Ostertagia
ostertagi
Ostertagia
trifurcata
Ostertagia lyrata
Trichostrongylus
colubriformis

2

3

BA6 RN7
60% 82,3%
(162)
27%
–
(183)
–
–

MS8
73,4%
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

40% 21,0%
(652)

9,9%
Continua
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Tabela 2 – Continuação
Cooperia curticei
4%
(0,6)
Cooperia
44%
oncophora
(29)
Cooperia punctata 42%
(16)
Cooperia
–
pectinata
Cooperia
10%
mcmasteri
(2)
Cooperia spatulata –
Bunostomum
–
trigonocephalum
Nematodirus
78%
spatigher
(130)
Strongyloides
16%
papillosus
(13)
Oesophagostomum 18%
columbianum
(1)
Oesophagostomum 72%
venulosum
(9)
Trichuris ovis
88%
(5)
Trichuris
60%
globulosa
(3)
Trichuris discolor
–
Skrjabinema ovis

–

6,9%
4,8%
69,1%
18,4%
–
0,8%
–
100%
–
–
100%
100%
–
–
–

73%
(169)
–

–

–

20%
(465)
–

–

7,2%

–

–

–

–

50%
(34)
12%
(13)
–

96%
(964)
–

–

11,3%

5%

–

2%
(20)
–

6,5%

4,4%

–

–

–

–

–

–
3,8%
(1)
–

–
68%
(18)
–

–
–

–
–

–

–

–
–
0,02% 6%
(0,2) (33)
–
–

19% 13,3% 0,02% 40%
–
(22)
(3)
(0,2) (652)
69% 78,7% 0,6% 46% 8,1%*
(125) (52)
(5)
(18)
–
–
–
2%
–
(55)
3,8%
–
–
3% 27,4%*
(1)
(6)
–
–
–
47%
–
(5)
–
4%
–
–
–
(0,5)
–
–
–
25% 1,6%
(27)

–
0,2%
–
–
–
–
–

Fonte: (1) Vieira et al., 1989; (2) Ramos et al., 2004; (3) Vasconcelos et al., 1985; (4) Guimarães et al., 1976; (5) Arosemena et al., 1999; (6) Lopes et al., 1975; (7) Souza et al., 2012; (8)
Sczesny-Moraes et al., 2010.
*Não foi possível a identificação da espécie.

Haemonchus contortus
Principal espécie que parasita ovinos em regiões com clima tropical e subtropical. H. contortus é um parasita hematófago que tem
por habitat o abomaso dos ruminantes. Os vermes adultos apresentam de 1 cm a 3 cm de comprimento e são facilmente observados
a olho nu (Figura 1). Os espículos do macho apresentam ganchos
com comprimentos desiguais nas extremidades (Figura 2).

Miolo_Os_parasitas_de_ovinos_(GRAFICA).indd 15

15/03/2016 17:37:09

16

ALESSANDRO FRANCISCO TALAMINI DO AMARANTE

Figura 1 – Abomaso de cordeiro com infecção pesada por Haemonchus contortus

Figura 2 – (a) Bolsa copuladora de exemplar macho de Haemonchus contortus
com dois espículos e gubernáculo; (b) ganchos nas extremidades dos espículos

Trichostrongylus spp.
Duas espécies do gênero Trichostrongylus parasitam ovinos. A
mais importante delas é Trichostrongylus colubriformis, parasita do
intestino delgado que, além de muito comum, também com frequência apresenta resistência aos anti-helmínticos (Amarante et al.,
2004; Almeida et al., 2010). A outra espécie, Trichostrongylus axei,
parasita o abomaso. Não é comum em ovinos criados no estado de
São Paulo, porém tem sido registrada com frequência em ovinos
de outros estados, usualmente com baixa intensidade de infecção
(Santiago et al., 1976; Ramos et al., 2004). Os vermes adultos são
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pequenos, apresentam de 4 mm a 12 mm de comprimento, e vivem
em túneis nas vilosidades (Figura 3). Não é possível visualizá-los
a olho nu em meio ao conteúdo gastrintestinal. A identificação
precisa das espécies requer a montagem dos exemplares entre em
lâminas (figura 4 a 7).
Figura 3 – Corte histológico do intestino delgado de cordeiro parasitado por
Trichostrongylus colubriformis. Setas indicam os parasitas no interior da mucosa

Figura 4 – Extremidade anterior de Trichostrongylus colubriformis
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Figura 5 – Extremidade posterior de fêmea de Trichostrongylus colubriformis

Figura 6 – Extremidade posterior de macho de Trichostrongylus colubriformis.
Extremidade dos espículos com formato de arpão
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Figura 7 – Extremidade posterior de macho de Trichostrongylus axei com espículos desiguais e gubernáculo

Cooperia spp.
Geralmente as infecções dos ovinos por Cooperia spp. são leves.
Quando ovinos são criados isolados de outras espécies de ruminantes, usualmente, apenas a espécie Cooperia curticei é detectada
(Amarante et al., 2004; 2009). Porém, outras espécies frequentes
em bovinos, tais como Cooperia punctata, Cooperia pectinata e
Cooperia spatulata, podem ser encontradas em ovinos, especialmente quando estes animais compartilham pastagens com bovinos (idem, 1997; Rocha et al., 2008). No Sul do Brasil, a espécie
Cooperia oncophora, parasita de bovinos, também pode ser encontrada infectando ovinos (Vieira et al., 1989). Os vermes adultos
são pequenos, apresentam de 10 mm a 20 mm de comprimento
(figuras 8 a 11), e não é possível visualizá-los a olho nu em meio ao
conteúdo intestinal.
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Figura 8 – Extremidade anterior e extremidade posterior de fêmea de Cooperia
spp.

Figura 9 – Bolsa copuladora e espículos de macho de Cooperia punctata
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Figura 10 – Espículos de macho de Cooperia curticei

Figura 11 – Espículos de macho de Cooperia spatulata
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Strongyloides papillosus
Apenas fêmeas partenogenéticas da espécie S. papillosus ocorrem no intestino delgado dos ovinos (Figura 12). Dos helmintos
gastrintestinais, são os menores. As fêmeas apresentam de 3 mm a
6 mm de comprimento. Não é possível visualizá-las a olho nu em
meio ao conteúdo intestinal.
Figura 12 – Extremidade anterior (a) e posterior (b) de fêmea partenogenética
de Strongyloides papillosus

Oesophagostomum spp.
Oesophagostomum columbianum é outra espécie merecedora de
destaque devido a sua elevada patogenicidade, além do que, está
presente com relativa frequência nos rebanhos ovinos (Lopes et
al., 1975; Santiago et al., 1976; Amarante et al., 2004). Animais
infectados por Oesophagostomum spp. apresentam lesões nodulares
típicas na parede intestinal. Os parasitas adultos (figuras 13 e 14),
encontrados no intestino grosso, são relativamente grandes, apresentam de 12 mm a 21 mm de comprimento, e podem ser visualizados a olho nu.
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Figura 13 – Extremidade anterior de Oesophagostomum columbianum

Figura 14 – Extremidade posterior de Oesophagostomum columbianum. Bolsa
copuladora e dois espículos
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Trichuris spp.
Os parasitas do gênero Trichuris apresentam extremidade anterior
afilada, a qual permanece inserida no interior da mucosa do intestino grosso (Figura 15). Três espécies de Trichuris foram registradas
em ovinos no Brasil: Trichuris ovis (Figura 16), Trichuris globulosa e
Trichuris discolor (Figura 17). Os parasitas adultos são relativamente
grandes, apresentam de 35 mm a 85 mm de comprimento, e podem
ser visualizados facilmente a olho nu, fixados à parede intestinal.
Figura 15 – Vários parasitas do gênero Trichuris aderidos no intestino grosso
de ovino

Figura 16 – Extremidade distal de macho de Trichuris ovis. Bainha do espículo
com dilatação na extremidade
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Figura 17 – Bainha do espículo de Trichuris discolor

Ciclo evolutivo
Apesar de cada espécie apresentar peculiaridades em relação ao
seu ciclo evolutivo, de forma geral, ele ocorre do seguinte modo:
os parasitas adultos vivem no trato digestório dos animais, onde
realizam a postura de grande quantidade de ovos, que são eliminados para o ambiente com as fezes. Desses ovos eclodem larvas de
primeiro estágio (L1), que, após um período de desenvolvimento,
mudam de cutícula e dão origem a larvas de segundo estágio (L2),
as quais, por sua vez, dão origem às larvas infectantes de terceiro estágio (L3), isto é, aptas a parasitar um novo hospedeiro. Os ovinos,
ao pastejar, ingerirão a vegetação contaminada pelas larvas infectantes, que retomam o desenvolvimento no aparelho digestivo do
ruminante, sofrem mudas e dão origem a fêmeas e machos adultos,
os quais darão sequência ao ciclo evolutivo do parasita. No caso de
algumas espécies de nematódeos, a larva infectante permanece no
interior do ovo, e a eclosão só ocorre após a ingestão deste.
Portanto, existem duas fases distintas na vida do parasita, uma
fase de vida livre e outra de vida parasitária.

Fase de vida livre dos nematódeos da família
Trichostrongylidae
O desenvolvimento e a sobrevivência dos estágios de vida livre
dos nematódeos no ambiente constituem elementos cruciais para
a transmissão dos parasitas. Em relação à população dos estágios
de vida livre, três aspectos são relevantes: (1) desenvolvimento dos
ovos até larva infectante de terceiro estágio; (2) migração das larvas
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infectantes das fezes para a pastagem e (3) sobrevivência das larvas
infectantes no ambiente.
Desenvolvimento dos ovos até larvas infectantes de terceiro
estágio

Os ovos são eliminados nas fezes em estágio de mórula e se desenvolvem com o decorrer do tempo, com a formação de uma larva
de primeiro estágio (L1) (Figura 18). A L1 eclode do ovo, se alimenta de matéria orgânica e microrganismos presentes nas próprias
fezes e realiza uma mudança de cutícula, dando origem à larva de
segundo estágio (L2), que continua se alimentando e se desenvolvendo até dar origem a uma larva infectante de terceiro estágio. Essa
larva retém a cutícula do segundo estágio e, por essa razão, apresenta dupla cutícula: a nova que se formou e a externa, que a acompanha desde o segundo estágio (Figura 19). As larvas infectantes não
se alimentam mais no ambiente, e sobrevivem com as reservas que
acumularam nas células intestinais durante os estágios de L1 e L2.
No ambiente, o desenvolvimento dos estágios de vida livre
ocorre nas próprias fezes, onde as larvas se alimentam de microrganismos e matéria orgânica. Durante esse processo, é indispensável
que as fezes se mantenham úmidas, pois, em caso de dessecação, as
L1 e L2 não sobrevivem. Solo úmido, chuvas frequentes e a sombra
da vegetação favorecem a manutenção da umidade das fezes e, por
consequência, o desenvolvimento das larvas. A dessecação pode
ocorrer rapidamente, especialmente quando as fezes são expostas
Figura 18 – Desenvolvimento dos ovos de Haemonchus contortus no ambiente:
(a) ovo em estágio inicial de desenvolvimento, logo após a eliminação nas fezes.
Observar células no interior; (b) ovo larvado. Observar larva de primeiro estágio
no interior do ovo
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Figura 19 – Desenvolvimento de Haemonchus contortus no ambiente: (a) larvas
de primeiro estágio (L1); (b) L1 corada com Lugol. Observar esôfago rabditoide;
(c) larva de segundo estágio (L2) 72 horas após a incubação de fezes ovinas a
26 ºC; (d) larva infectante de terceiro estágio (L3) com dupla cutícula. Obsevar
células intestinais (coloração escura) e esôfago filarioide (coloração clara na
extremidade anterior)

ao sol, o que causa elevada mortalidade dos estágios de vida livre,
especialmente das L1 e L2, que são bastante vulneráveis.
O tempo necessário para o desenvolvimento varia em função
da temperatura ambiental. As larvas se tornam infectantes em sete
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dias, ou menos, quando as fezes são mantidas em estufa em temperatura constante de 25 ºC. Quanto mais baixa a temperatura, mais
lento será o desenvolvimento. Em temperatura de 4 ºC, dentro
do refrigerador, os ovos não se desenvolvem e, com o decorrer do
tempo, começam a ser tornar inviáveis, especialmente aqueles de
espécies adaptadas a altas temperaturas, como é o caso de H. contortus. As larvas infectantes apresentam peculiaridades morfológicas
que permitem a identificação em gênero (figuras 20 a 23).
Figura 20 – Larva infectante de Trichostrongylus spp. (a) com cauda da bainha
curta (b)

Figura 21 – Larva infectante de Cooperia spp. apresenta cauda da bainha de comprimento médio, com a presença de corpos refringentes na extremidade anterior

Figura 22 – Larva infectante de Trichostrongylus spp. com cauda da bainha curta
e larva infectante de Haemonchus spp. com cauda da bainha de comprimento
médio
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Figura 23 – Larva infectante de Oesophagostomum spp. com cauda da bainha
de comprimento longo

Migração das larvas infectantes das fezes para a pastagem

As larvas infectantes são ativas, apresentam movimentação errática e aparentemente migram em qualquer direção (Sciacca et
al., 2002), inclusive para a vegetação localizada junto das fezes. A
capacidade de as larvas de H. contortus migrarem no ambiente é
grandemente influenciada pelas condições climáticas. A maioria
dos estudos conduzidos no campo indica que a migração das larvas
para a pastagem aumenta com a ocorrência de chuva e é proporcional à intensidade e frequência das precipitações. A chuva umedece
e amolece as fezes, permitindo que as larvas possam sair de dentro
dos cíbalos e migrar para a pastagem. Um filme de umidade ao
longo do qual a larva possa “nadar” parece ser necessário para que
ela migre ao longo das folhas do capim. Porém, mesmo na ausência
de chuvas, algumas larvas conseguem se deslocar até as plantas.
Nesse caso, a umidade decorrente do orvalho pode ser suficiente
para permitir a migração (Santos et al., 2012).
Em condições de baixa umidade, grande número de L3 tende a
permanecer nas fezes, e aquelas que atingem a vegetação são encontradas com maior frequência na base das plantas. Por outro lado,
durante períodos com umidade elevada e alta temperatura, grande
número de L3 tende a se localizar no ápice das forrageiras (Figura
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24), ou seja, chuvas associadas com temperatura elevada favorecem
a migração das L3 das fezes para o ápice da forragem (Silva et al.,
2008; Santos et al., 2012). Portanto, as condições de umidade e
temperatura nos diferentes meses do ano influenciam a migração
das larvas de H. contortus das fezes para a pastagem. A migração é
favorecida pela chuva, por outro lado, na ausência de precipitações,
a maioria das larvas permanece nos cíbalos fecais (Silva et al., 2008),
que podem se manter íntegros por várias semanas no ambiente,
constituindo-se em importante reservatório de larvas infectantes
(Rocha, 2006; Carneiro; Amarante, 2008).
Figura 24 – Número médio de larvas infectantes de Haemonchus contortus
recuperadas de diferentes estratos de Brachiaria decumbens (0-10 cm, 10-20
cm e > 20 cm) em diferentes horários do dia (*nascer do sol e **pôr do sol) nos
meses de dezembro e junho

Fonte: Silva et al., 2008.
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Sobrevivência das larvas infectantes no ambiente

Observa-se que as formas infectantes dos parasitas se comportam de modo a conciliar sua sobrevivência com a maior probabilidade possível de serem ingeridas pelo hospedeiro. No caso de H.
contortus, a probabilidade de a L3 ser ingerida pelo hospedeiro aumenta se ela migrar das fezes, onde o desenvolvimento inicial ocorre,
para a vegetação, que constitui o alimento do ruminante. Portanto,
uma fase inicial de migração aumenta grandemente suas chances
de encontrar um hospedeiro. Entretanto, uma vez tendo atingido a vegetação, qualquer atividade subsequente não aumentará as
chances de encontrar seu hospedeiro. Pelo contrário, movimentação
contínua pode resultar em exaustão das reservas energéticas. Por
essa razão, após se localizarem na forrageira, as L3 tendem a permanecer imóveis, economizando energia, até que eventualmente sejam
ingeridas pelo hospedeiro (Fenton; Rands, 2004).
Ao contrário do que ocorre durante a fase de desenvolvimento
(ovo até L3), em que a umidade é essencial, a sobrevivência das L3
não depende de ambiente úmido. As larvas infectantes são capazes
de sobreviver a vários ciclos de dessecação/reidratação por um processo conhecido como anidrobiose, no qual a atividade metabólica
sofre redução e a sobrevivência é prolongada (Lettini; Sukhdeo,
2006). Por essa razão, elas podem sobreviver por várias semanas
na pastagem, especialmente quando a temperatura é amena, com
médias em torno de 17 ºC (Carneiro; Amarante, 2008).
A luz ultravioleta tem ação deletéria sobre as larvas (Van Dijk
et al., 2009). Essa é uma das razões pelas quais o microclima da
pastagem tem grande relevância no desenvolvimento e na sobrevivência larval. Em função do porte e da morfologia das diferentes
espécies forrageiras, ambientes distintos podem ser encontrados
na base da pastagem com variação na incidência de sol e umidade.
Além da cobertura vegetal, o tipo de solo e a quantidade de matéria
orgânica também têm influência no microclima. Em solos ricos em
matéria orgânica, as minhocas e outros invertebrados, ao consumi-
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rem e incorporarem as fezes ao solo, reduzem a contaminação da
pastagem (Niezen et al., 1998). Por outro lado, fezes expostas ao
sol secam rapidamente, o que pode resultar em destruição maciça
de ovos e larvas, especialmente daquelas de primeiro e segundo
estágio, que são mais sensíveis. Experimentalmente, a deposição de
amostras fecais de ovinos entre gramíneas com altura reduzida (5
cm), que favorecia a incidência direta do sol e a dessecação, resultou
em elevada mortalidade dos estágios de vida livre de H. contortus e
T. colubriformis (Carneiro; Amarante, 2008; Rocha et al., 2008b). O
contrário ocorreu quando as amostras fecais foram depositadas em
meio a gramíneas com altura mais elevada (30 cm). Porém, isso não
quer dizer que os riscos de infecção são necessariamente menores
quando os animais são colocados em uma pastagem baixa. Pois,
nesse caso, a concentração de larvas pode ser maior (número de larvas por kg de matéria seca), uma vez que a quantidade de forragem/
m2 também será menor.
Em Botucatu (SP), Carneiro e Amarante (2008) avaliaram a
influência de diferentes gramíneas (Brachiaria decumbens cv. Australiana, Cynodon dactylon cv. Coast-cross e Panicum maximum cv.
Aruana) no desenvolvimento e sobrevivência de larvas de H. contortus. Canteiros com essas variedades de gramíneas foram plantados, e sobre eles foram depositadas amostras de fezes de ovinos que
continham ovos de H. contortus, em quatro épocas do ano (agosto,
novembro, fevereiro e maio). Observou-se que o período de recuperação de larvas foi mais curto após a deposição de novembro e
fevereiro (estação das águas). Por outro lado, temperaturas amenas
(em torno de 17 ºC), associadas com precipitações reduzidas, favoreceram a recuperação de larvas do ambiente. No início de setembro, dezesseis semanas após a deposição realizada em maio, larvas
ainda foram recuperadas da pastagem (Tabela 3). Posteriormente,
Rocha (2006) conduziu um experimento similar com T. colubriformis, também em Botucatu (SP) (Tabela 4).
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Tabela 3 – Recuperação de larvas infectantes de Haemonchus contortus após a deposição de amostras fecais em meio a três espécies de forrageiras.* Análises realizadas
uma, duas, quatro, oito, doze e dezesseis semanas após a contaminação (Carneiro;
Amarante, 2008)
Data da
contaminação

7/ago./2002

6/nov./2002

Ápice na recuperação
de larvas após a
contaminação
Fezes
Pastagem
2 semanas
4 semanas

5/fev./2003

1e2
semanas
1 semana

14/maio/2003

4 semanas

Sobrevivência máxima
observada

Fezes
Até a última
coleta – 16
semanas
2 e 4 semanas 8 semanas
2 semanas
8 semanas

Pastagem
8 semanas

Até a última coleta
– 16 semanas
2 semanas Até a última coleta
– 16 semanas
Até a última Até a última coleta
coleta – 16
– 16 semanas
semanas

*No dia da contaminação, as forrageiras tinham 30 cm de altura.

Tabela 4 – Recuperação de larvas infectantes de Trichostrongylus colubriformis após
a deposição de amostras fecais em meio a três espécies de forrageiras.* Análises
realizadas uma, duas, quatro, oito, doze e dezesseis semanas após a contaminação
(Rocha, 2006)
Data da
Ápice na recuperação Sobrevivência máxima observada
contaminação
de larvas após a
contaminação
Fezes
Pastagem
Fezes
Pastagem
5/fev./2004
2 semanas 2 semanas Até a última coleta Até a última coleta
– 16 semanas
– 16 semanas
7/maio/2004
2e8
2a8
Até a última coleta
12 semanas
semanas
semanas
– 16 semanas
12
2 semanas Até a última coleta
12 semanas
5/ago./2004#
semanas
– 16 semanas
24/nov./2004 2 semanas 2 semanas
4 semanas
12 semanas
*No dia da contaminação, as forrageiras tinham 30 cm de altura.
#
Após a contaminação, número reduzido de larvas foi recuperado da pastagem.

Influência da forrageira na biologia dos estágios de vida
livre e na migração vertical das larvas infectantes

As larvas infectantes dos estrongilídeos são ingeridas pelos ovinos juntamente com a pastagem. Portanto, a migração das larvas
infectantes das fezes para a pastagem, bem como a sua localização na
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planta, tem papel central na transmissão dos parasitas. Ao avaliar a
migração vertical das larvas em diferentes horários do dia, ao nascer
do sol, ao meio-dia, ao pôr do sol e à meia-noite, Silva et al. (2008) observaram que a localização das larvas se mantém relativamente constante ao longo do dia, ou seja, não existe um determinado horário
em que os ovinos estejam mais predispostos à infecção (Figura 24).
Nesse mesmo estudo, a maioria das larvas foi recuperada do extrato
superior da forragem (Brachiaria decumbens) nas observações realizadas em setembro e dezembro. Do número total de larvas depositadas,
0,12% foram recuperadas das amostras fecais, e 0,91%, do capim, no
mês de dezembro, e 4,91% das amostras fecais e 0,16% do capim, no
mês de junho (ibidem). Por outro lado, em março e junho, a maioria
das larvas foi recuperada da base da forrageira. Oliveira et al. (2008),
ao analisar cinco espécies forrageiras, também encontraram a maior
proporção de larvas de H. contortus na base das planta em análises
realizadas no final do verão. De acordo com os autores, a presença de
tricomas nas plantas não tem influência na migração vertical.
Curiosidade: no ambiente, mesmo quando as condições climáticas são favoráveis, apenas um pequeno percentual de ovos dá origem
a larvas infectantes capazes de migrar para a pastagem. Apesar da
baixa taxa de sobrevivência dos estágios de vida livre, a quantidade
de larvas infectantes de H. contortus produzidas e encontradas na
pastagem é suficiente para causar infecção severa em ovinos susceptíveis. Isso ocorre devido à grande quantidade de ovos que o parasita
produz. Sabendo-se que os ovinos eliminam quantidade de fezes que
corresponde a aproximadamente 5% do seu peso vivo (Amarante et
al., 2007). Uma ovelha com 50 kg de peso e apresentando mil ovos
por grama de fezes (OPG), por exemplo, eliminará no total aproximadamente 2,5 milhões de ovos por dia. Se apenas 0,01% desses
ovos derem origem a larvas infectantes capazes de sobreviver e migrar até a pastagem, 25 mil larvas atingirão a forragem diariamente.

Ciclo de vida de Strongyloides papillosus
Em relação ao ciclo geral, é importante destacar que os nematódeos da espécie Strongyloides papillosus apresentam aspectos bioló-
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gicos distintos dos demais representantes desse filo. Não existem
machos parasitas, apenas fêmeas, que, por partenogênese, produzem ovos que são eliminados embrionados nas fezes (Figura 25).
Porém, no ambiente pode ocorrer a formação de machos e fêmeas
adultos de vida livre, as quais produzem ovos, que poderão dar
origem a larvas infectantes de terceiro estágio (figuras 26 e 27).
Esse fato possibilita ao nematódeo aumentar a sua população de
larvas infectantes no ambiente. Porém, as larvas infectantes de
S. papillosus, por não apresentarem dupla cutícula, são bastante
sensíveis. Outra particularidade desse gênero diz respeito à forma
de infecção. Diferentemente da maioria dos nematódeos, as larvas
infectantes penetram ativamente na pele dos hospedeiros, caem na
circulação sanguínea e chegam aos pulmões, onde mudam para o
quarto estágio, são expectoradas, deglutidas e se instalam na mucosa do intestino delgado, onde dão origem a fêmeas adultas. Os
animais com poucos dias de vida já podem apresentar infecções
patentes por S. papillosus. Na maioria das vezes, as infecções por
esses nematódeos são leves e não requerem tratamento com anti-helmíntico. Porém em animais jovens, confinados em condições
precárias de higiene, as infecções podem ser pesadas.
Figura 25 – Ovo de Strongyloides papillosus e ovos de Moniezia spp.
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Figura 26 – Larva infectante de Strongyloides papillosus. Obsevar células intestinais (coloração escura) e esôfago filarioide (coloração clara na extremidade
anterior). A seta indica o limite entre o esôfago e o intestino

Figura 27 – A larva infectante de Strongyloides papillosus é menor que a larva
infectante de Haemonchus contortus

Ciclo de vida de Trichuris spp. e Skrjabinema ovis
As infecções por Trichuris spp. são usualmente leves e não chegam a causar alterações patológicas perceptíveis. Os animais eliminam nas fezes ovos bioperculatos (Figura 28), e a forma infectante
é o ovo larvado. Os adultos são encontrados com a sua extremidade
anterior inserida na mucosa do intestino grosso.
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Figura 28 – Ovo de Trichuris spp.

Skrjabinema é um oxiurídeo pouco frequente em ovinos. No
estado de São Paulo, esse parasita tem sido detectado apenas em
ovinos que compartilham pastagem ou instalações com caprinos.
Os ovinos parasitados esfregam a região posterior do corpo contra
anteparos, o que indica a ocorrência de prurido devido à oviposição
que as fêmeas realizam na região perianal (observações do autor que
não foram publicadas). No caso desse parasita, o ovo larvado é a
forma infectante para o hospedeiro.

Fase de vida parasitária
Após serem ingeridas pelo hospedeiro, as larvas infectantes dos
estrongilídeos perdem a cutícula externa e se instalam na mucosa.
No caso de H. contortus, as L3 penetram na mucosa do abomaso,
dando início a uma fase de desenvolvimento histotrófico. Poucos
dias após a infecção, larvas de quarto estágio inicial já são encontradas na luz do órgão. Após a quarta e última mudança de cutícula, as
larvas de quinto estádio (L5) completam o desenvolvimento, amadurecem sexualmente, e, após a cópula, as fêmeas iniciam a oviposição, dando início ao que se denomina “período patente da infecção”.
Fotos de H. contortus em diferentes estágios de desenvolvimento
estão apresentadas na Figura 29. Na Tabela 5 estão indicados os dias
em que ocorrem as mudanças de estágio e o período pré-patente da
infecção das principais espécies de nematódeos gastrintestinais.
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Figura 29 – Formas imaturas de Haemonchus contortus: (a) extremidade anterior
e (b) extremidade posterior de larva em quarto estágio inicial; (c) extremidade
posterior de macho em quarto estágio final, imediatamente antes da mudança
para o quinto estágio, com raios da bolsa copuladora já formados; (d) extremidade posterior de fêmea em quarto estágio final, imediatamente antes da mudança
para o quinto estágio. Observar cutícula externa se desprendendo do corpo da
larva; (e) extremidade posterior de fêmea em processo de mudança do quarto
para o quinto estágio
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Tabela 5 – Tempo (dias) de mudança de estádio larval e patência de nematódeos
gastrintestinais em ovinos
Espécie
Haemonchus contortus
Teladorsagia circumcincta
Trichostrongylus axei
Trichostrongylus colubriformis
Cooperia spp.
Nematodirus spathiger e
Nematodirus battus
Strongyloides papillosus

Muda de
L3 para L4

Muda de L4
para L5

Período pré-patente

1-5

9-11

18-21
17-21

3

7-9

4-6

10-14

21

3

6-9

21

2

8

13-14

<5

10-12

14-16

3

>6

>9

Oesophagostomum columbianum

5-7

21

35-42

Chabertia ovina

7-8

24-25

42-49

Fonte: Wood et al., 1995.

Fase de vida parasitária de Oesophagostomum
columbianum
De acordo com Dash (1973), após a ingestão, a larva de terceiro
estádio penetra na parede do intestino delgado. A terceira mudança
de cutícula de O. columbianum (de L3 para L4) ocorre entre cinco
e dez dias após a infecção. Ao final desse período, a maioria das
larvas completa seu período de encistamento na parede do intestino
delgado, retorna ao lúmem intestinal e migra para o intestino grosso
(Figura 30). No intestino grosso, as larvas iniciam uma segunda
fase histotrófica no interior da parede intestinal, onde podem ter
o desenvolvimento inibido no quarto estágio. As demais larvas
parecem se desenvolver diretamente em adultos, no lúmem, sem
necessitarem de uma segunda fase de migração nos tecidos. Dois
tipos de nódulos macroscópicos se formam na parede do intestino
após infecções primárias. Nódulos pequenos se formam no intestino delgado nos locais de encistamento das larvas de terceiro estágio. Nódulos caseosos grandes se formam no intestino grosso em
torno da larva de quarto estágio durante a segunda fase histotrófica.
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Portanto, uma mesma larva, em diferentes estágios de desenvolvimento, pode ser responsável por dois tipos de nódulos, em regiões
diferentes do intestino.
Poucas larvas dão origem a parasitas adultos após infecções
secundárias. Algumas permanecem inibidas em quarto estágio
no intestino delgado. Aquelas que completaram a primeira fase
histotrófica invariavelmente entram em nova fase histotrófica no
intestino grosso. Larvas de quarto estágio com o desenvolvimento inibido no intestino delgado estimulam a formação de nódulos
caseosos similares aos provocados no intestino grosso. Assim, os
nódulos caseosos são produzidos em reação à presença de larvas de
quarto estágio de O. columbianum em um hospedeiro, sensibilizados por uma infecção prévia ou durante a primeira fase histotrófica
de uma mesma infecção. As larvas aprisionadas dentro dos nódulos
provavelmente morrem com o decorrer do tempo. A segunda fase
histotrófica do parasita parece ser uma variação anormal do padrão
de ciclo de vida de O. columbianum e indica adaptação pobre da
relação parasita-hospedeiro. O período pré-patente varia de 35 a
39 dias após a infecção primária, e de 46 a 47 dias após infecções
secundárias (ibidem).

Figura 30 – (a) Larva de quarto estádio de Oesophagostomum columbianum; (b)
aspecto da cápsula bucal
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Patogenia das infecções e resposta imunológica
contra os nematódeos gastrintestinais
A ocorrência de problemas clínicos resulta da interação entre
o número de larvas infectantes ingeridas diariamente (desafio), o
número de parasitas estabelecidos no trato gastrintestinal e a eficiência da resposta imunológica do hospedeiro. Em um rebanho, é
impossível prever os animais que permanecerão em boas condições
de saúde e aqueles que adoecerão. Geralmente se observa que os
animais gravemente acometidos constituem a minoria no rebanho.
Isso decorre do fato de a eficiência da resposta imunológica não
ser uniforme e ser influenciada por uma série de variáveis, que
serão abordadas mais adiante, no tópico “Aspectos epidemiológicos
relacionado aos animais”.
Em regiões onde animais bem nutridos são expostos permanentemente às infecções, ou seja, diariamente ingerem larvas infectantes em pequena quantidade, pode se estabelecer imunidade
protetora. Quando isso ocorre, pode-se afirmar que a relação entre
parasita e hospedeiro está em equilíbrio (Amarante, 2001). Porém,
essa situação pode se suprimida em casos de estresse, má nutrição
e no período do periparto. Além disso, os animais geneticamente
predispostos (os susceptíveis) poderão adoecer em consequência de
infecções pesadas.
Por outro lado, em regiões onde a exposição dos animais às infecções é sazonal, estes podem permanecer por período prolongado
sem ingerir larvas infectantes. Quando as condições ambientais se
tornam, de forma repentina, favoráveis ao desenvolvimento e sobrevivência dos estágios de vida livre, podem ocorrer surtos de verminose devido à presença de animais sem a devida proteção contra
os parasitas. Isso acontece, por exemplo, após período prolongado
de estiagem.
Portanto, a eficiência da resposta imunológica é influenciada
por vários fatores, que incluem a espécie do parasita, a taxa de infecção e o tempo de exposição. A resposta imunológica adquirida
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ao longo de desafio contínuo causa redução expressiva na taxa de
estabelecimento das larvas infectantes. Cordeiros Santa Inês, por
exemplo, submetidos a uma única infecção artificial com 4 mil L3
de Trichostrongylus colubriformis, apresentaram em média 1.473 parasitas adultos quarenta dias após a infecção, isto é, 36,8% das larvas administradas estabeleceram-se na mucosa intestinal e deram
origem a nematódeos adultos (Almeida et al., 2010). Entretanto,
quando cordeiros foram infectados com 2.500 L3, três vezes por semana, ao longo de treze semanas (total de 97.500 L3), o percentual
de estabelecimento foi muito menor: a maioria dos cordeiros tinha
poucos parasitas, de 13 a 1.540 nematódeos, representando estabelecimento inferior a 1,6% do inóculo (Cardia et al., 2011).

Patogenia e sinais clínicos
Alguns parasitas se alimentam de sangue, como é o caso de H.
contortus; outros causam lesões e inflamações na mucosa intestinal,
como é o caso de T. colubriformis, S. papillosus e O. columbianum.
Das inúmeras espécies de nematódeos que parasitam ovinos,
algumas merecem destaque devido à elevada prevalência e intensidade de infecção. De todas elas, H. contortus é uma das mais importantes. A evolução da haemonchose varia muito de animal para
animal. Em um extremo têm-se animais que desenvolvem sólida
resposta imunológica, capaz de limitar a carga parasitária a apenas
alguns poucos parasitas. No outro extremo, animais podem morrer
em consequência da anemia severa que ocorre em infecção pesada
(Figura 31). H. contortus é hematófago e consome de 0,05 ml a 0,08
ml de sangue por dia. Portanto, um animal que esteja albergando
quinhentos parasitas, infecção considerada relativamente leve, perderá de 25 ml a 40 ml de sangue diariamente. Esse animal, ao final
de cinco meses, terá perdido de 3,75 litros a 6 litros de sangue. Já
um animal com infecção pesada – 10 mil a 50 mil vermes – poderá
perder, diariamente, de 0,5 litro a 4 litros de sangue (Marquardt et
al., 2000).
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Figura 31 – (a) Infecção maciça do abomaso por Haemonchus contortus e (b)
conjuntiva ocular pálida de cordeiro com anemia severa devido a haemonchose

O desenvolvimento da anemia em ovinos infectados experimentalmente com 10 mil L3 de H. contortus e reinfectados da
mesma maneira de seis a sete semanas depois ocorre em três estágios: (1) durante as três semanas iniciais da infecção ocorre redução progressiva do volume globular (VG), atribuída ao consumo
de sangue pelas larvas em desenvolvimento e pelos adultos jovens.
Nesse período, a resposta do sistema eritropoético do hospedeiro
encontra-se em latência; (2) o segundo estágio (dura de seis a qua-
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torze semanas) pode ser acompanhado de estabilidade do VG, pelo
menos em um primeiro momento, e caracteriza-se por hemorragia
abomasal contínua e marcado aumento da eritropoese, que se dá à
custa das reservas de ferro do animal; o estágio final caracteriza-se
por redução dramática do VG, da concentração sérica de ferro e
por sinais de exaustão dos mecanismos de síntese, devidos à deficiência de ferro e possivelmente da proteína disponível. No entanto, quatro a oito dias após a reinfecção, alguns animais podem
apresentar autocura, acompanhada de recuperação do VG (Dargie;
Allonby, 1975).
Cordeiros que apresentavam em média 37% de VG foram experimentalmente infectados com 4 mil L3 de H. contortus. Dezoito
dias após a infecção, o VG era de 30,4%, e uma semana depois, era
de 25,8% (Figura 32). Valores de VG superiores a 30% só voltaram
a ser registrados quando houve redução das contagens de ovos para
níveis inferiores a 3 mil OPG, o que ocorreu mais de três meses
após a infecção (dados não publicados).

Figura 32 – Valores de volume globular (VG) e contagem de ovos por grama de
fezes (OPG) de cordeiros após a infecção com 4 mil larvas infectantes (L3) de
Haemonchus contortus
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Trichostrongylus colubriformis em infecções pesadas causa enterite severa. A maioria dos parasitas localiza-se no terço inicial
do intestino delgado, em túneis no epitélio das vilosidades. Ao
formar túneis, os vermes causam necrose do epitélio e alimentam-se do conteúdo das células epiteliais necrosadas (Andronicos et
al., 2012). Os danos principais causados nas regiões parasitadas
são atrofia das vilosidades, espessamento da mucosa e erosão do
epitélio, alterações que comprometem a digestão e a absorção de
nutrientes. Os danos nos tecidos intestinais resultam também em
perda de líquidos tissulares. Os animais parasitados podem também apresentar redução no consumo de alimento (Holmes, 1985).
Os transtornos causados por Cooperia spp. e por S. papillosus são
similares aos causados por T. colubriformis.
Oesophagostomum columbianum apresenta elevada patogenicidade. A enfermidade aguda é causada pelas larvas histotróficas
do parasita que se localizam na mucosa do intestino, onde causam
inflamação a formação de nódulos (Figura 33). As principais manifestações clínicas apresentadas pelos animais parasitados são anorexia, perda de peso, diarreia e anemia (Horak; Clark, 1966). Após
reinfecções, os efeitos do parasitismo são menos severos e se devem
a resposta imunológica que causa redução no número de larvas capazes de penetrar nos tecidos intestinais (Dobson, 1967).
Figura 33 – Lesões nodulares na parede do intestino de ovino causadas por larvas
de Oesophagostomum columbianum

Miolo_Os_parasitas_de_ovinos_(GRAFICA).indd 45

15/03/2016 17:37:13

46

ALESSANDRO FRANCISCO TALAMINI DO AMARANTE

Como as infecções dos animais são, em geral, mistas, ocorre
somatório dos efeitos patogênicos de cada uma das espécies que
parasitam esses hospedeiros. Em consequência do parasitismo, os
principais sinais clínicos apresentados pelos ovinos são anemia,
edema submandibular (devido à hipoproteinemia), diarreia, inapetência e perda de peso. Vale ressaltar que as fezes podem se manter
com a consistência normal nos casos de infecções pesadas apenas
com H. contortus (haemonchose).

Resposta imunológica
A resistência contra os parasitas envolve mecanismos passivos
e ativos. A resistência passiva inclui barreiras físicas e químicas
que evitam a entrada do parasita no corpo do hospedeiro ou que
criam um ambiente fisiologicamente inadequado para a instalação e
desenvolvimento do parasita. A resistência ativa engloba a resposta
imunológica inata e/ou adaptativa produzida em resposta à infecção
(Saddiqi et al., 2011). Nesse caso, várias moléculas produzidas pelos
parasitas, denominadas antígenos, são reconhecidas como estranhas
pelo organismo, e, contra elas, o sistema imunológico é ativado, com
a participação de células especializadas na defesa que produzem várias substâncias, tais como citocinas e imunoglobulinas (anticorpos).
Os nematódeos induzem resposta mediada por linfócitos Th
tipo 2 (Th2), dependente de anticorpos, enquanto parasitas intracelulares (por exemplo, vírus) induzem resposta Th tipo 1 (Th1).
Os dois tipos de resposta são importantes, pois os animais são expostos a diferentes patógenos. A resistência contra os nematódeos
depende da habilidade do hospedeiro em reconhecer o parasita e
elaborar resposta imunológica protetora eficiente do tipo Th2. As
células Th2 produzem citocinas que irão estimular a proliferação de
outras células inflamatórias, como eosinófilos e mastócitos. Essas
mesmas citocinas estimularão a produção de imunoglobulinas contra os parasitas, tais como IgE e IgA. Ocorre também aumento
na produção de muco, o qual poderá conter substâncias com ação
antiparasitária (Anthony et al., 2007).
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A imunidade contra os nematódeos adultos em ruminantes
pode se manifestar pela expulsão da população adulta dos vermes,
por alterações na morfologia dos parasitas e pela redução na fecundidade das fêmeas. Já a resistência contra as larvas dos nematódeos
manifesta-se pela eliminação das larvas infectantes ou pela inibição
do desenvolvimento dos parasitas imaturos, fenômeno conhecido
como hipobiose (Balic et al., 2000).
Deve-se destacar que a principal consequência da resposta
imunológica é a falha no estabelecimento das larvas infectantes na
mucosa do trato gastrintestinal, as quais são eliminadas à medida
que tentam penetrar nos tecidos dos hospedeiros. Em um hospedeiro com resposta imunológica eficiente, o contato com os parasitas desencadeia aumento da permeabilidade vascular, da produção
de muco e da contratilidade das células musculares. Em conjunto,
essas alterações favorecem o aprisionamento das larvas e sua eliminação do trato gastrintestinal, o que é favorecido pelo aumento do
peristaltismo. A ocorrência de diarreia é a principal manifestação
clínica desses eventos.
Usualmente, o desempenho dos animais que estão respondendo
ao desafio por patógenos é inferior ao de animais livres de infecção.
Esse fato resulta das alterações patológicas decorrentes da enfermidade e também dos custos e das consequências da resposta imunológica. Acrescente-se, ainda, que a habilidade dos animais de suportar
a enfermidade é influenciada por fatores ambientais, sendo que o estado nutricional e fisiológico do animal pode interferir na eficiência
da reposta imunológica contra os patógenos (Bishop; Stear, 2003).
Por que alguns animais são resistentes e outros susceptíveis às
infecções helmínticas?

A maioria dos estudos sobre o assunto indica que os animais
resistentes são aqueles capazes de elaborar, com eficiência, resposta
mediada por linfócitos Th2. Experimentos realizados na Austrália
com duas linhagens de ovinos da raça Merino, uma selecionada
para produzir cordeiros geneticamente resistentes contra os vermes
e outra selecionada para produzir animais susceptíveis, demonstraram que os animais resistentes elaboraram com eficiência resposta
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protetora do tipo Th2, ao contrário dos animais susceptíveis (Andronicos et al., 2010). Porém, os resultados são controversos, e em
alguns estudos não se observou polarização da resposta Th1 ou Th2
em animais que se tornaram resistentes (Ingham et al., 2008).

Redução na produtividade como consequência do
parasitismo
Com visto anteriormente, as infecções pesadas podem resultar
em mortalidade. No entanto, a redução na produtividade do rebanho é a principal consequência da verminose. A Tabela 6 apresenta
resultados de animais parasitados que foram mantidos em pastagem e suplementados com ração que continha 18% de proteína
bruta, em quantidade equivalente a 3% do peso vivo. Devido à boa
nutrição, desenvolveram resposta imunológica e não apresentaram
sinais clínicos de verminose. No entanto, a redução no ganho em
peso é evidente quando se compara esse grupo com animais mantidos livres de infecções parasitárias em confinamento e que tinham
acesso a alimentação similar.
Tabela 6 – Ganho médio diário em peso de cordeiros das raças Ile de France e Santa
Inês criados confinados, livres de infecções parasitárias, e de cordeiros mantidos em
pastagem, expostos a parasitas
Animais livres de parasitas*

Animais parasitados**

Ile de France

Raça

256 g/dia

200 g/dia

Santa Inês

223 g/dia

154 g/dia

*Animais de grupo-controle, não infectados (Bricarello et al., 2005), e **animais parasitados
por Haemonchus contortus, Trichostrongylus colubriformis, Strongyloides papillosus e Oestrus ovis
(Silva et al., 2012).

Cordeiros Santa Inês experimentalmente infectados com T. colubriformis apresentaram redução acentuada no ganho em peso e
na conversão alimentar (Figura 34). Os cordeiros foram infectados
com 2.500 L3, três vezes por semana, ao longo de treze semanas
(total de 97.500 L3), e, devido à resposta imunológica, a maioria
deles tinha poucos parasitas (de 13 a 1.540 nematódeos). Apesar da
carga parasitária relativamente pequena, o grupo infectado apre-
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sentou 37% de redução no ganho diário em peso (107,3 g/dia),
quando comparado com o grupo-controle (171,1 g/dia). O grupo
infectado também apresentou a pior conversão alimentar, isto é,
cada animal necessitou consumir, em média, 10,1 kg de alimento
para ganhar 1 kg de peso vivo, 31,8% a mais de consumo em comparação com o grupo-controle (Cardia et al., 2011). Em conclusão,
o principal prejuízo causado pela verminose é a redução na produtividade de animais, mesmo daqueles com aspecto saudável.
Figura 34 – Ganho médio diário em peso (a) e conversão alimentar de cordeiros
(b). Os animais do grupo infectado foram alimentados ad libitum e receberam, ao
longo de treze semanas, 2.500 larvas infectantes de Trichostrongylus colubriformis,
três vezes por semana; os “pair-fed” receberam a mesma quantidade de alimento
consumido no dia anterior pelo seu par do grupo infectado. O grupo-controle
foi mantido livre de infecção e alimentado ad libitum

Fonte: Cardia et al., 2011.
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Epidemiologia
São inúmeros os fatores relacionados à interação entre parasita,
hospedeiro e ambiente que podem resultar na ocorrência da verminose ou na redução da produtividade do rebanho. Entre eles, os
seguintes se destacam:

Variação sazonal na contaminação da pastagem
Conforme abordado no item referente aos estágios de vida livre
dos nematódeos gastrintestinais, o clima e a vegetação têm grande
influência no desenvolvimento e na sobrevivência das larvas, o
que resulta em variação sazonal na presença de larvas infectantes
na pastagem ao longo do ano. Apesar de tais variações, em muitas
regiões, como no estado de São Paulo, os ovinos estão sujeitos a
ingerir pastagem contaminada com larvas infectantes em todos
os meses do ano (Amarante; Barbosa, 1995, 1998; Amarante et
al., 1996; Fernandes et al., 2004; Rocha et al., 2008a). Vale ressaltar que nesse estado, mesmo durante a chamada “estação seca”, é
comum a ocorrência de chuvas leves e que a umidade relativa do
ar média mensal geralmente é superior a 50% (Amarante; Barbosa,
1995; Fernandes et al., 2004). Nessas condições, embora ocorram
variações sazonais no número de larvas na pastagem, a transmissão
dos parasitas ocorre ao longo de todo o ano.
Em regiões onde períodos prolongados de estiagem são registrados, como no semiárido nordestino, a transmissão dos parasitas
pode ser interrompida por vários meses (Arosemena et al., 1999;
Charles, 1989). Porém, vale ressaltar que, mesmo nesses ambientes
inóspitos, larvas podem se desenvolver e sobreviver nas margens
de açudes e aguadas. Esses locais, por serem frequentados pelos
animais em busca de água, costumam apresentar acúmulo de fezes.
Nos solos úmidos ao seu redor, a vegetação que se desenvolve pode
apresentar elevada contaminação, sendo importante fonte de infecção para os animais.
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Na região Sul do Brasil, a grande amplitude térmica registrada
ao longo do ano tem influência na ocorrência das diferentes espécies
de nematódeos. No Rio Grande do Sul, H. contortus ocorre em
todos os meses do ano, porém com as maiores cargas parasitárias no
verão e no outono, enquanto que Trichostrongylus spp. e Ostertagia
spp. predominam no inverno e primavera (Santiago et al., 1976;
Echevarria et al., 1996). A situação é similar no Planalto Catarinense, H. contortus predomina do final da primavera até o início
do inverno, com maiores cargas parasitárias no verão, associadas a
temperaturas médias superiores a 15 ºC e precipitações pluviométricas superiores a 50 mm. As espécies T. axei e T. colubriformis predominam do outono até o final do inverno, devido a sua adaptação a
baixas temperaturas (Ramos et al., 2004).

Aspectos epidemiológicos relacionados aos animais
A quantidade de ovos de parasitas eliminada nas fezes é inversamente proporcional ao grau de resistência dos animais. Portanto, a eficiência da resposta imunológica tem papel central na
epidemiologia da verminose. Uma série de fatores tem influência
na eficiência da imunidade e serão abordados a seguir.
Idade e gênero

A enfermidade pode acometer qualquer animal do rebanho, no
entanto, o problema é mais severo em animais jovens e em fêmeas
no período do periparto. De forma geral, quanto mais jovem for
o animal, maior será sua susceptibilidade à verminose (Colditz et
al., 1996). Entretanto, no caso de algumas raças resistentes (vide
tópico “Influência da raça ovina e da susceptibilidade individual
na resistência às infecções parasitárias”), os cordeiros demonstram
precocemente boa capacidade para resistir às infecções parasitárias.
O grau de infecção dos cordeiros varia conforme as condições de
manejo e o grau de contaminação da pastagem. Em algumas situações são observadas contagens elevadas de ovos nas fezes mesmo
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antes da desmama, ou seja, em animais com menos de dois meses
de idade (Rocha et al., 2005).
Excetuando-se o período do periparto, quando aumenta a susceptibilidade das ovelhas à verminose (Amarante et al., 1992b),
existem vários estudos que demonstram maior susceptibilidade dos
machos inteiros (não castrados), em comparação com as fêmeas (Saddiqi et al., 2011). Cordeiros machos intactos infectados com 5 mil
L3 de H. contortus apresentaram maior contagem de OPG, maior
carga parasitária e menor valor de VG do que fêmeas de mesma
idade. O nível de testosterona plasmática apresentou correlação
positiva com a carga parasitária quatro semanas após a infecção,
indicando que quanto mais elevado o nível de testosterona, menor a
resistência (Gauly et al., 2006).
Influência do manejo e da nutrição

A situação de equilíbrio na relação entre parasita e hospedeiro
pode ser alterada por diversos fatores, que incluem o manejo e a
condição nutricional. O rompimento desse equilíbrio é, muitas
vezes, produzido inadvertidamente pela ação do próprio ovinocultor. Exemplos de atuação desfavorável são fartos, dentre os quais
se pode destacar a superlotação da pastagem, que resulta em elevada contaminação ambiental com os estágios de vida livre dos
parasitas. Esse é o caso de pastagens formadas com forrageiras que
apresentam elevada produtividade e que permitem a manutenção
de número elevado de animais por hectare. Situação ainda pior
ocorre quando os animais são mantidos em grande número em
áreas que não comportam alta lotação. Nesse caso, além da elevada
contaminação, os animais sofrerão com a subnutrição, o que comprometerá o seu desempenho produtivo e a resposta imunológica
contra os parasitas. Os animais expostos a altas cargas de parasitas
podem sucumbir, especialmente os mais jovens, que são os mais
susceptíveis.
A nutrição tem influência direta na eficiência da resposta imunológica e na capacidade dos animais de suportar as infecções. Os
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tecidos responsáveis pela formação de células de defesa, anticorpos
e outras substâncias envolvidas na defesa do organismo apresentam grande demanda por nutrientes e só desempenham suas funções adequadamente se houver disponibilidade de nutrientes. Por
exemplo, os nódulos linfáticos mesentéricos envolvidos na resposta
imunológica contra patógenos intestinais praticamente dobram de
peso quando os animais são expostos a infecções com T. colubriformis (Cardia et al., 2011).
As medidas de manejo mais importantes são aquelas que se
destinam a suprir adequadamente as necessidades nutricionais dos
animais. São duas as categorias que apresentam grande demanda
por alimento de qualidade: animais em crescimento e ovelhas no
período do periparto. O alimento fornecido deve ser suficiente para
atender às necessidades fisiológicas do animal e também possibilitar, no caso de animais jovens, o desenvolvimento adequado do
sistema imunológico. No período do periparto, a demanda por nutrientes aumenta consideravelmente, devido à formação do feto e à
produção de leite. Se a quantidade e a qualidade do alimento forem
insatisfatórias, os problemas com a verminose podem ser severos.
Nas condições brasileiras de criação de ovinos, sem sombra de
dúvidas um dos maiores problemas a ser suplantado é a subnutrição
dos animais. Não é pretensão abordar esse assunto com profundidade, o qual é objeto de estudos de especialistas em nutrição e
pastagem. No entanto, apenas para exemplificar, para que um cordeiro de uma raça especializada em produção de carne ganhe, após
a desmama, 250 g por dia, ele deverá ter à disposição uma dieta que
contenha, entre outros nutrientes, aproximadamente 18% de proteína bruta (AFRC, 1993). Em regiões com clima temperado, onde
predominam pastagens formadas com azevém (gramínea) e trevo
(leguminosa), esse valor é facilmente suplantado. No entanto, no
Brasil, predominam outras forrageiras (Tabela 7), como Panicum
maximum, cujas cultivares Tanzânia e Aruana contêm, em média,
respectivamente, 8,7% e 11,2% de proteína bruta (PB) na estação
das águas (Costa et al., 2007); Paspalum notatum cv. ‘tifton 9’, com
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6% a 12% de PB, dependendo da idade de crescimento da planta
(Vendramini et al., 1999); e Brachiaria decumbens, com 6% de PB
na folha verde (Santos et al., 2004). Se cordeiros forem alimentados
exclusivamente com essas forrageiras, não terão suas necessidades
nutricionais atendidas, e seu ganho de peso ficará comprometido,
bem como a expressão adequada da resposta imunológica.
Tabela 7 – Teor de proteína bruta de gramíneas forrageiras avaliadas na região do
Vale do Paraíba (SP)
Nome científico

Nome vulgar

Inverno

Verão

Brachiaria ruziziensis

Ruziziensis

7,3

9,8

Brachiaria decumbens

Braquiária

5,4

7,0

Brachiaria brizantha

Braquiarão

6,8

7,2

Makueni

7,3

8,1

Panicum maximum

Tobiatã

6,5

7,2

Panicum maximum

Colonião

5,9

7,4

Cynodon dactylon

Coastcross

7,3

9,5

Cynodon nlemfuensis

Estrela

5,8

7,3

Chloris gayana

Rhodes

6,5

10,2

Andropógon

5,8

8,3

Setária

8,1

8,8

Panicum maximum

Andropogon gayanus
Setaria anceps

Proteína bruta (%)

Fonte: Botrel et al., 2002.

Ao estudar a interação entre nutrição e parasitismo, Coop e
Kyriazakis (1999) formularam a hipótese de que ocorre competição entre as várias funções corporais pela alocação de nutrientes,
especialmente quando eles são escassos. A princípio, a fim de assegurar a sobrevivência, o combate contra os parasitas e a recuperação
dos tecidos lesados têm prioridade em relação às demais funções
corporais. Porém, em algumas circunstâncias não é isso o que se
observa: o crescimento, a prenhez e a lactação têm prioridade, em
detrimento da expressão da imunidade. Isso explicaria, em parte,
a grande susceptibilidade dos animais nessas fases. À medida que
melhora a qualidade da nutrição, aumenta a capacidade do animal
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de tolerar o parasitismo. Além disso, é importante frisar que animais de raças com alto potencial de crescimento apresentam menor
expressão de imunidade adquirida em comparação com raças com
menor potencial, quando comparadas sob as mesmas condições de
nutrição (ibidem).
Os prejuízos decorrentes da subnutrição são agravados quando
se opta por criar animais com elevado potencial produtivo, geralmente de raças importadas de regiões com clima temperado, adaptadas a condições climáticas e alimentares completamente distintas
das existentes no Brasil. A associação de subnutrição mais contaminação elevada da pastagem pode ter efeito desastroso, com elevada
mortalidade de animais. Nesses casos, costuma-se culpar a verminose pelos problemas, quando na realidade o insucesso econômico
da atividade deve-se aos vários equívocos e falhas no planejamento
da atividade.
A condição nutricional dos animais tem grande influência nas
consequências do parasitismo. Ovinos mantidos em plano nutricional elevado apresentam maior tolerância (resiliência), ou seja,
maior capacidade para enfrentar as consequências adversas do parasitismo, bem como maior resistência imunológica, a qual pode
impor limite ao estabelecimento de larvas infectantes, afetar o crescimento e a fecundidade dos nematódeos e, até mesmo, causar a
eliminação dos parasitas presentes (idem, 2001).
Em comparação com animais livres de infecção, ovinos parasitados requerem quantidade extra de proteína metabolizável (PM)
para reparar ou substituir os tecidos danificados, bem como para
a expressão da resposta imunológica (Kyriazakis; Houdijk, 2006).
Estima-se que as necessidades de proteína metabolizável de cordeiros em crescimento e de ovelhas no periparto aumentem entre 20%
e 25% quando os animais são expostos às infecções (ibidem).
No caso de cordeiros, as dietas com nível elevado de proteína
propiciam melhora na resposta imunológica, especialmente daquelas raças que já são naturalmente mais resistentes à haemonchose,
como se observou em experimento realizado com cordeiros Santa
Inês e Ile de France submetidos a dietas com diferentes teores de
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proteína (Bricarello et al., 2005). Nesse experimento, observou-se
maior resistência apenas no grupo de animais Santa Inês que receberam alimento com teor proteico elevado (Figura 35).
Figura 35 – Número médio de nematódeos em cordeiros das raças Ile de France
(IF) e Santa Inês (SI) artificialmente infectados com H. contortus e alimentados
com dietas isoenérgeticas com teor alto (AP) ou baixo (BP) de proteína bruta,
18% e 10%, respectivamente (ibidem)

A suplementação proteica propiciou redução no grau de infecção por helmintos e melhora no desempenho de cordeiros Santa
Inês mantidos em pastagem no Distrito Federal (Louvandini et al.,
2006). Da mesma forma, cordeiros que receberam dieta balanceada
apresentaram maior resistência à infecção por Oesophagostomum
columbianum, em comparação com animais que receberam dieta
com baixo teor de proteína (Dobson; Bawden, 1974).
Em Nova Odessa (SP), cordeiras mantidas durante a estação
seca em capim Aruana com 13,2% de proteína bruta ou em capim
Tânzania com 11,1% de proteína bruta apresentaram desempenho
similar. Por outro lado, durante a estação chuvosa, quando os capins Aruana e Tanzânia apresentaram, respectivamente, 11,2% e
8,5% de proteína bruta, os animais mostraram-se mais resistentes à
verminose e com melhor desempenho quando mantidos no capim
Aruana, ou seja, quando alimentados com a forragem que continha
o maior teor de proteína bruta (Costa et al., 2007).
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Período do periparto

No período do periparto, as ovelhas tornam-se mais susceptíveis
a infecções por nematódeos gastrintestinais, o que provoca aumento no número de ovos eliminado nas fezes e, consequentemente, da
contaminação da pastagem. O fenômeno do periparto é devido ao
aumento na fecundidade dos vermes adultos, à retomada do desenvolvimento de larvas hipobióticas1 e ao estabelecimento de novas
larvas infectantes, sendo que os dois últimos acarretam marcado
aumento na carga parasitária de helmintos adultos (O’Sullivan;
Donald, 1970). Após a desmama dos cordeiros, a resposta imunológica se restabelece, o que provoca redução acentuada nas contagens
de OPG (Amarante et al., 1992b). Na Figura 36 estão apresentados
dados relativos à contagem de OPG de ovelhas de quatro raças, na
qual se evidencia maior resistência das ovelhas Romney-Marsh à
verminose. Após a desmama dos cordeiros, observa-se em todas
elas redução acentuada das médias de OPG.
É interessante salientar que o fenômeno do periparto apresenta
intensidade variável conforme a raça ovina. Nas raças ovinas que
apresentam maior resistência aos nematódeos, o fenômeno do
periparto, quando ocorre, é mais discreto do que o observado em
raças ovinas susceptíveis (Donald et al., 1982; Courtney et al.,
1984; Wanyangu et al., 1997; Amarante et al., 1999b; Rocha et
al., 2004a).
Em estudos com ovelhas no periparto, observou-se que ovelhas
Ile de France apresentaram maior susceptibilidade à verminose
do que fêmeas Santa Inês, tanto em condições naturais como em
condições artificiais de infecção por nematódeos gastrintestinais
(Rocha et al., 2004a; 2011).

1 Hipobiose é a interrupção do desenvolvimento dos estágios imaturos dos
nematódeos nos tecidos do hospedeiro, geralmente no quarto estágio inicial.
As condições climáticas adversas são citadas como causa de hipobiose, mas,
provavelmente, a principal causa de indução da hipobiose, em espécies de
parasitas que ocorrem no Brasil, seja a resposta imunológica do hospedeiro.
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Figura 36 – Contagem média de ovos por grama de fezes (OPG) de ovelhas
de quatro raças no final da gestação, durante a lactação e após a desmama dos
cordeiros

Fonte: Amarante et al., 1992b.

Por que ocorre aumento da susceptibilidade das ovelhas no
periparto?

Não se sabe exatamente o que provoca o aumento da susceptibilidade das ovelhas nesse período. O fenômeno do periparto deve-se
provavelmente à interação de vários fatores, que incluem alterações
hormonais associadas a necessidades nutricionais elevadas das ovelhas em final de gestação e durante a lactação. As ovelhas apresentam requerimento relativamente elevado de proteína metabolizável
(PM) no final da gestação e durante a lactação. As proteínas podem
ser consideradas um nutriente escasso, e seu consumo geralmente
é insuficiente para atender à demanda do animal nesse período
(Coop; Kyriazakis, 2001). Em situação de escassez, a proteína metabolizável é alocada prioritariamente para a produção de leite, em
detrimento da resposta imunológica. Ao avaliar dietas com diferentes teores de PM, Houdijk et al. (2003) observaram que os primeiros incrementos em PM resultaram em aumento na produção
de leite, e apenas o último incremento (1,25 vez as necessidades de
PM) resultou em redução na carga parasitária, quando a produção
de leite já havia atingido o máximo. Essa suplementação também
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propiciou elevação nos níveis de IgA plasmática anti-L3 de T. circumcincta. Além disso, o efeito da suplementação foi mais pronunciado em ovelhas com gêmeos do que em ovelhas com cordeiro
único (idem, 2001). Embora a suplementação proteica tenha um
custo relativamente elevado, possibilita que as fêmeas suplementadas aumentem a produção de leite, o que resulta em maior ganho de
peso dos cordeiros. Devido à redução provocada na eliminação de
ovos de nematódeos pelas ovelhas, ocorre redução da contaminação
ambiental por larvas infectantes, o que também é benéfico para
os cordeiros (idem, 2003). Dessa forma, a suplementação proteica
de ovelhas no periparto pode ser utilizada como uma medida para
reduzir a dependência do uso de anti-helmínticos para o controle
da verminose.
Nível nutricional elevado durante o início da gestação pode
também aumentar a expressão de imunidade contra nematódeos
gastrintestinais por ocasião do parto. Ovelhas que receberam dieta
rica em energia no início da gestação apresentaram aumento nas
reservas de gordura corporal e foram capazes de apresentar maior
resistência contra H. contortus em comparação com ovelhas que
apresentaram reservas menores (Valderrábano et al., 2006).
Influência da raça ovina e da susceptibilidade individual na
resistência a infecções parasitárias

A habilidade de os ovinos adquirirem e expressarem imunidade
contra os nematódeos gastrintestinais é controlada geneticamente e
varia substancialmente entre as diferentes raças, bem como entre os
indivíduos de uma mesma raça (Stear; Murray, 1994). Por um processo de seleção natural, as raças resistentes adaptaram-se em locais
com alimentação usualmente precária, onde raças selecionadas para
elevada produtividade têm séria dificuldade em sobreviver. Além
disso, no processo de seleção natural, sobreviveram os animais capazes de resistir aos parasitas comuns em seu ambiente.
Algumas raças de ovinos demonstram elevado grau de resistência contra as infecções por nematódeos gastrintestinais (Tabela
8), sendo esse o caso das raças Florida Native, St. Croix, Barbados
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Blackbelly e Gulf Coast Native. Os ovinos dessas raças desenvolvem precocemente resistência contra os nematódeos (Courtney et
al., 1985; Gamble; Zajac, 1992; Bahirathan et al., 1996). Os ovinos
Gulf Coast Native, por exemplo, desenvolvem resistência contra
H. contortus antes da desmama, durante sua primeira exposição à
infecção (Bahirathan et al., 1996). A diferença entre a resistência
é mais pronunciada antes da puberdade, quando os cordeiros de
raças comerciais apresentam elevada susceptibilidade (Courtney et
al., 1985).
Tabela 8 – Raças ovinas criadas no exterior que apresentaram experimentalmente
resistência contra infecções por nematódeos gastrintestinais
Raça
resistente

Origem

Raça susceptível
na comparação

Infecção

Referências

Florida
Native

EUA

Rambouillet;
Hampshire

H.
contortus

Radhakrishnan et al.
(1972); Bradley et al.
(1973); Amarante et
al. (1999a)

Florida
Native

EUA

Rambouillet;
Finn-Dorset x
Rambouillet;
Dorset x
Rambouillet

Mista

Courtney et al.
(1984); Zajac et al.
(1988); Amarante et
al. (1999a; 1999b)

Gulf
Coast
Native

EUA

Suffolk

Mista

Bahirathan et al.
(1996); Miller et
al. (1998); Li et al.
(2001)

St. Croix

Caribe

Rambouillet;
Finn-Dorset x
Rambouillet;
Dorset

Mista

Courtney et al.
(1984); Mansfield
e Gamble (1995);
Gamble e Zajac
(1992)

Barbados
Blackbelly

Caribe

INRA 401

H.
contortus

Aumont et al. (2003);
Terefe et al. (2007)

Barbados
Blackbelly

Caribe

Rambouillet;
Finn-Dorset x
Rambouillet;
Dorset

Mista

Yazwinski et al.
(1979); Courtney et
al. (1984)

Criollo

México

Suffolk

H.
contortus

Alba-Hurtado et al.
(2010)
Continua
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Tabela 8 – Continuação
Red
Maasai

África

Blackheaded
Somali; Dorper;
Romney
Marsh; Merino;
Corriedale;
Hampshire

H.
contortus

Preston e Allonby
(1979); Mugambi
et al. (1996; 1997);
Wanyangu et al.
(1997)

Red
Maasai

África

Dorper

Mista

Baker et al. (1999)

Sabi

Zimbábue

Dorper

Mista

Matika et al. (2003)

Canária
Deslanada

Ilhas
Canárias

Canária

H.
contortus

González et al. (2008)

Scottish
Blackface

Escócia

Finn Dorset

H.
contortus

Altaif e Dargie
(1978a; 1978b)

Raças brasileiras

Os estudos sobre a resistência de raças brasileiras de ovinos aos
parasitas são relativamente recentes. A maioria dos estudos publicados envolve a raça Santa Inês (Tabela 9). Essa raça demonstrou
maior resistência à verminose, em comparação com raças lanadas
comerciais, em experimentos realizados nos estados de São Paulo,
Rio de Janeiro e Paraná. Os resultados foram coincidentes, independentemente da categoria avaliada e do tipo de infecção, natural
ou artificial. O único estudo em que a raça Santa Inês mostrou-se
comparativamente mais susceptível foi realizado no Distrito Federal
(McManus et al., 2009). Nesse trabalho, demonstrou-se maior resistência da raça Morada Nova, casualmente uma das raças utilizadas
na formação da raça Santa Inês. Esse fato chama a atenção para a necessidade de estudos mais detalhados sobre a resistência da raça Morada Nova. Em relação a estudos com as demais raças naturalizadas
brasileiras, em Bagé (RS), cordeiros da raça Crioula Lanada mostraram-se mais resistentes a infecções naturais e artificiais por H.
contortus do que cordeiros Corriedale (Bricarello et al., 2002; 2004).
A introdução de animais de raças provenientes de regiões de
clima temperado, que são susceptíveis a infecções por algumas
espécies de parasitas abundantes em regiões tropicais, pode dificultar a profilaxia da verminose (Figura 37). Esses animais, por
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serem considerados de alta produtividade, acabam, muitas vezes,
substituindo raças adaptadas às condições de criação dos trópicos.
Figura 37 – Número médio de exemplares de H. contortus e T. colubriformis em
cordeiros das raças Santa Inês, Suffolk e Ile de France naturalmente infectados
por nematódeos gastrintestinais

Fonte: Amarante et al., 2004.

Tabela 9 – Raças ovinas criadas no Brasil que apresentaram comparativamente
maior e menor grau de resistência contra infecções por nematódeos gastrintestinais
Raça
Raça
Categoria Tipo de Principais Referências
resistente susceptível na avaliada infecção parasitas
comparação
Romney
Marsh

Merino; Ideal; Ovelhas no
Corriedale
periparto

Natural

H; T

Amarante et
al. (1992b)

Crioula

Corriedale

Cordeiros

Artificial

Hc

Bricarello et
al. (2002)

Crioula

Corriedale

Cordeiros

Natural

Hc

Bricarello et
al. (2004)

Santa Inês

Suffolk

Ovelhas

Natural

H; T

Moraes et al.
(2000)

Santa Inês

Suffolk; Ile de
France; Poll
Dorset

Ovelhas

Natural

H; T

Bueno et al.
(2002)

Santa Inês

Ile de France

Cordeiros

Artificial

Hc

Bricarello et
al. (2005)

Santa Inês

Ile de France;
Suffolk

Cordeiros

Natural

Hc; Tc;
Amarante et
Sp; Cc; Oc
al. (2004)
Continua
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Tabela 9 – Continuação
Santa Inês Ile de France
Santa Inês
Santa Inês
Santa Inês,
SRD e
Bergamácia
Santa Inês
Santa Inês
Morada
Nova

Ovelhas no
periparto
Suffolk; Ile de Cordeiros
France;
Ile de France Cordeiros
lactentes
Lacaune
Ovelhas

Ile de France
Texel;
Bergamácia
Santa Inês;
Ile de France;
Bergamácia

Natural
Natural

Hc; Tc;
Cc; Oc
Hc; Tc

Natural

H

Natural

H; T

Ovelhas no Artificial
periparto
Ovelhas
Natural
Cordeiros

Natural

Hc
H; T
–

63

Rocha et al.
(2004a)
Costa et al.
(2007)
Rocha et al.
(2005)
Silva e
Fonseca
(2011)
Rocha et al.
(2011)
Mexia et al.
(2011)
McManus et
al. (2009)

H = Haemonchus spp.; T = Trichostrongylus spp.; Hc = Haemonchus contortus; Tc = Trichostrongylus colubriformis; Sp = Strongyloides papillosus; Cc = Cooperia curticei; e Oc = Oesophagostomum columbianum.
Tabela adaptada de Amarante (2014).

Profilaxia da verminose
A eficiência da profilaxia é maior quando vários métodos são
utilizados simultaneamente e não dependem exclusivamente da
utilização de tratamentos com produtos antiparasitários. Devido à
complexidade do assunto, o uso de anti-helmínticos será abordado
em outro capítulo deste livro. Além dos métodos tradicionais, que
já vêm sendo adotados com o objetivo de favorecer a profilaxia da
verminose e que serão abordados a seguir, vale destacar que vários
grupos de pesquisa vêm obtendo resultados promissores com a utilização de fitoterápicos e plantas ricas em taninos no tratamento dos
animais, controle biológico com a utilização de fungos nematófagos
e vacinas contra helmintos.
Os tratamentos com produtos homeopáticos, com o objetivo de
auxiliar a profilaxia da verminose, têm se popularizado no Brasil.
No entanto, não existem evidências científicas de que tais tratamentos sejam eficazes. Em ovinos da raça Morada Nova, avaliados
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ao longo de dezoito meses em Sobral (CE), não foi evidenciado nenhum benefício do tratamento diário com o produto homeopático
“Fator Vermes” (Chagas et al., 2008). Em Botucatu (SP), também
não foi possível evidenciar benefícios da utilização diária do mesmo
produto em ovinos Bergamácia (Rocha et al., 2006).

Seleção de animais resistentes
A seleção de animais com maior eficiência produtiva teve como
inconveniente a seleção indireta de animais com maior susceptibilidade aos parasitas (Greer, 2008), o que resultou em maior dependência na utilização de anti-helmínticos com o objetivo de controlar
a verminose. Porém, devido ao aumento na prevalência de parasitas
com resistência múltipla aos anti-helmíticos, a criação de animais
com maior resistência contra os parasitas tem sido apontada como
uma das alternativas sustentáveis de profilaxia das parasitoses. A
expressão da resistência contra os parasitas é controlada geneticamente. A herdabilidade da resistência dos ovinos aos helmintos
apresenta magnitude similar à de caracteres de produção, tais como
ganho de peso e produção de lã, características para as quais a seleção tem sido bem-sucedida (Barger, 1989).
No Nordeste brasileiro, as estimativas de herdabilidade das
contagens de OPG em ovinos Santa Inês mostraram-se extremamente variáveis. Ao longo da primeira exposição aos parasitas, a
herdabilidade aumentou de 0,04 para 0,27. Na segunda exposição,
a variação foi ainda mais pronunciada, de 0,01 a 0,52. Nesse estudo,
observou-se que a seleção para resistência é viável e que não teria
efeito adverso no crescimento de cordeiros (Lôbo et al., 2009).
Com base em estudos publicados por diversos pesquisadores,
o valor médio da herdabilidade da resistência (avaliada por contagens de OPG) foi estimado em 0,27, com coeficiente de variação
de 31±7% (Safari et al., 2005). Nesse mesmo estudo, as correlações
genéticas e fenotípicas entre resistência e as variáveis relecionadas
ao crescimento foram geralmente negativas, ou seja, favoráveis. A
resistência apresentou correlação genética muito baixa com peso de
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velo e diâmetro da lã. Resultados obtidos em alguns estudos estão
apresentados na Tabela 10.
Também existem evidências animadoras demonstrando que os
parasitas são incapazes de se adaptar aos ovinos selecionados para
resistência. Woolaston et al. (1992) mantiveram um isolado de H.
contortus em duas linhagens de ovinos Merino. Uma das linhagens
era resistente, e a outra, susceptível à hemonchose. Os resultados
demonstraram que o parasita não apresentou qualquer alteração
biológica, após quatorze gerações, que permitisse sua adaptação aos
hospedeiros resistentes. Trabalho posterior realizado com H. contortus e T. colubriformis confirmou a incapacidade dos parasitas em se
adaptar aos ovinos geneticamente resistentes ou susceptíveis, o que
permitiu concluir que a seleção de ovinos com base em contagens de
OPG é sustentável, mesmo em longo prazo (Kemper et al., 2009).
Tabela 10 – Correlações fenotípicas* e genéticas** entre contagem de OPG e
ganho de peso1 ou peso corporal2 em ovinos
País

Raça

Infecção

Nova
Zelândia

Romney1

Várias espécies, com
predominância de
Trichostrongylus spp.

– 0,07*
– 0,48**

Bisset et al.
(1992)

Polônia

Polish
Long-Wool1

O. circumcincta e
H. contortus

– 0,15*
– 0,61**

Boiux et al.
(1998)

Merino2

H. contortus,
T. colubriformis ou
infecções naturais
mistas

– 0,20**

Eady et al.
(1998)

Scottish
Blackface1

O. circumcincta

– 0,10*
– 0,27**

Bishop e
Stear (1999)

Austrália

Escócia

Coeficientes Referências
de correlação

A seleção de animais resistentes contra uma determinada espécie de nematódeo resulta indiretamente em melhoria da resistência
contra outras espécies de helmintos. Esse foi o caso de ovinos da
raça Merino selecionados para resistência contra H. contortus, que
também demonstraram, em estudos subsequentes, resistência contra T. colubriformis (Sréter et al., 1994).
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A utilização de ovinos resistentes tem demonstrado impacto
favorável no que diz respeito à epidemiologia das infecções por
nematódeos gastrintestinais. As elevações sazonais da carga parasitária dos ovinos resistentes são grandemente reduzidas. Como
consequência, ocorre redução ainda mais acentuada da contaminação das pastagens por larvas infectantes (Barger, 1989; Bishop;
Stear, 1997; 1999; Bisset et al., 1997). No Brasil, piquetes pastejados por ovelhas resistentes apresentaram 2,19 vezes menos larvas
de H. contortus e 2,31 vezes menos larvas de T. colubriformis do que
piquetes pastejados por ovelhas susceptíveis. Além de elevadas
contagens de OPG, estes últimos animais apresentaram menor
peso e valores mais baixos de VG (Bassetto et al., 2009).
Mesmo as raças que apresentam alta produtividade e que são
consideradas susceptíveis apresentam variabilidade genética em
relação à resposta imunológica contra os parasitas. Portanto, é possível incluir a resistência à verminose como um dos critérios de seleção dos animais. Esses trabalhos de seleção estão mais avançados
na Austrália e na Nova Zelândia.
Na Austrália, no programa de melhoramento denominado
LAMBPLAN, os ovinos são ranqueados de acordo com variáveis
de produção relacionadas com crescimento, carcaça, lã, reprodução
e resistência contra a verminose, o que permite a seleção dos animais com maior resistência (Sheep Genetics, www.sheepgenetics.
org.au/). Serviço similar, denominado WormFEC, é realizado na
Nova Zelândia pela Sheep Improvement Limited (SIL, www.sil.
co.nz). Nesse programa, a seleção de cordeiros resistentes tem por
base duas contagens de OPG. Inicialmente os cordeiros são desmamados e tratados com anti-helmíntico, em seguida são mantidos
em pastagem contaminada por seis a oito semanas. Ao final desse
período é realizada a primeira contagem de OPG. Os animais são
novamente tratados e mantidos em pastagem contaminada por mais
seis a oito semanas, quando então é realizada a segunda contagem
de OPG. Outras características relacionadas à produtividade também são avaliadas. Dessa forma, a combinação das diferentes características, que incluem as contagens de OPG, permite a seleção dos
animais mais resistentes e produtivos (McEwan et al., 2005).
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Uma medida bastante prática que pode ser adotada nas propriedades é a de identificar os animais com sinais clínicos de verminose,
como anemia e edema submandibular, para posteriormente descartá-los do rebanho. Esses animais, além de apresentarem baixa
produtividade, devido à verminose, eliminam grande quantidade
de ovos de nematódeos nas fezes, sendo, portanto, grandes contaminadores da pastagem (Amarante, 2001). Caso sejam adotadas
medidas similares em relação aos reprodutores a serem utilizados
no rebanho, pode-se, com o decorrer do tempo, melhorar o padrão
de resistência do rebanho.
Principais ferramentas utilizadas para identificar os animais
resistentes

No caso da seleção de animais resistentes, como a análise é comparativa, os animais a serem analisados devem ter idade similar
e ser mantidos sob as mesmas condições de manejo, expostos às
infecções helmínticas. É interessante a utilização de várias ferramentas simultaneamente.
a) Exames coproparasitológicos: as contagens de OPG têm
sido a principal variável utilizada nos programas de seleção
para resistência a verminose. O ideal é que as mensurações
sejam repetidas várias vezes ao longo do tempo, pois, como
visto no item sobre a resposta imunológica, são inúmeros os
fatores que podem ter influência na eficiência da resposta contra os parasitas. Em uma primeira avaliação, um animal jovem
pode apresentar contagem elevada de OPG, porém, com o
decorrer do tempo, esse mesmo indivíduo, ao desenvolver
resistência, poderá apresentar redução no número de OPG.
Portanto, uma análise única determinaria a eliminação precoce de um animal com potencial para desenvolver resistência.
Sempre que possível, é interessante que as contagens sejam
acompanhadas pela identificação dos gêneros dos nematódeos
a partir de larvas infectantes produzidas em coproculturas.
b) Desempenho produtivo do animal: de nada adianta selecionar um animal resistente se ele não apresentar produtivi-
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dade satisfatória. Portanto, a principal aptidão produtiva do
rebanho, lã ou carne, deve ser incluída nas avaliações.
c) Alteração na consistência das fezes (diarreia): esta última
característica tem grande importância, especialmente em raças
especializadas na produção de lã. Fezes diarreicas aderem à lã
da região posterior do corpo do animal, o que causa prejuízo
econômico devido ao descarte da lã com sujidades (Figura 38).
A diarreia pode ocorrer em consequência de infecção maciça
por parasitas intestinais ou, em animais hipersensíveis, pode
ser consequência da ingestão contínua de larvas infectantes
de vermes intestinais, mesmo que em pequena quantidade. A
manutenção no rebanho de um animal com infecção pesada
ou de um indivíduo hipersensível não é desejável.
Figura 38 – Fezes diarreicas aderem à lã da região posterior. A diarreia é frequente em animais com intenso parasitismo por nematódeos intestinais ou, ainda,
em animais que apresentem reação de hipersensibilidade a larvas infectantes.
Essas características (susceptibilidade ou hipersensibilidade) são indesejáveis,
e os animais devem ser eliminados do rebanho
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Além das variáveis citadas anteriormente, em algumas situações
podem-se também associar outros parâmetros. Quando H. contortus é o parasita mais importante, pode-se determinar o valor de
volume globular (micro-hematócrito). Em situações em que não
seja possível a realização de micro-hematócrito, pode-se empregar
o método FAMACHA. Na Nova Zelândia está sendo utilizado
um kit para aferir o nível de imunoglobulinas contra os nematódeos. Um kit denominado CARLA® Saliva Test permite avaliar por
ELISA o nível de IgA antiCarLA em amostras de saliva (http://
www.carlasalivatest.co.nz/). O antígeno denominado CarLA
(CarLA = Carbohydrate larval antigen) está presente na superfície
das larvas infectantes de todos os estrongilídeos. Anticorpos produzidos pelos ovinos contra CarLA promovem rápida eliminação
das larvas infectantes. O nível de IgA antiCarLA na saliva é herdável (h2 = 0,3) e apresenta relação inversa com as contagens de OPG
(r = -0,5). Animais com “níveis elevados” de IGA antiCarLA
apresentam valores de OPG de 20% a 30% menores do que animais
com títulos baixos (Shaw et al., 2012).
A inclusão da resistência contra parasitas em programas de melhoramento animal não é tarefa simples, o que explica, em parte, a
razão pela qual tem sido negligenciada no Brasil. Ao contrário de
características relacionadas à produção, cuja coleta de dados geralmente é mais simples, no caso de avaliações de resistência, fazem-se
necessárias a colheita de amostras e a disponibilidade de laboratório
e de pessoal especializado para a realização de exames. Portanto, os
procedimentos são laboriosos e apresentam custos relativamente
elevados.
Além disso, é imprescindível a existência de equipe multidisciplinar que conte com especialista em melhoramento animal e de
parasitologista com experiência em epidemiologia e profilaxia de
verminose. É também imprescindível o engajamento dos produtores rurais, que deverão estar a par do desenvolvimento do projeto e
dos benefícios decorrentes da adoção do programa.
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Qual a diferença entre resistência e tolerância?

Em resposta às infecções por nematódeos gastrintestinais, os
ovinos podem apresentar resistência ou tolerância (resiliência). No
caso da resistência, a resposta imunológica limita o estabelecimento
do parasita. No caso da tolerância, os animais são capazes de “conviver” com o parasita, com a produtividade praticamente inalterada (Albers et al., 1987). Devido às grandes perdas de sangue que
ocorrem nas infecções por H. contortus, supõe-se que nem mesmo
o mais tolerante animal seja capaz de sobreviver por muito tempo
quando exposto a infecções pesadas por esse parasita. Portanto, não
há dúvidas de que, nesse caso, a resistência é a característica mais
importante, do ponto de vista zootécnico, pois impõe limites ao
estabelecimento do parasita. Conforme afirmou Le Jambre (1995),
selecionar ovinos tolerantes no caso das infecções por H. contortus
seria o mesmo que selecionar animais capazes de conviver com
hemorragia crônica, o que não faz sentido em produção animal.
Esse mesmo princípio aplica-se às infecções por Oesophagostomum
columbianum. Nesse caso, a resposta imunológica eficiente do hospedeiro, ao impedir o estabelecimento das larvas infectantes na
mucosa intestinal, preveniria a formação de nódulos intestinais, os
quais constituem a principal alteração patológica causada por essa
espécie (Amarante et al., 2004).
Por outro lado, nas infecções causadas por alguns parasitas, tais
como Trichostrongylus e Ostertagia, parte da síndrome da doença é
atribuída à hipersensibilidade provocada pelas larvas infectantes.
Nesse caso, os hospedeiros mais tolerantes apresentariam resposta
imunológica menos intensa e seriam menos propensos a apresentar
gastrenterite parasitária devido a alterações imunopatológicas (Le
Jambre, 1995). O papel da resposta imunológica na redução da
produtividade foi demonstrado em estudos realizados com ovinos
imunossuprimidos com a aplicação de glicocorticoide (methylprednisolona). Apesar de apresentarem cargas parasitárias elevadas
após infecção com T. colubriformis ou T. circumcincta, médias superiores a 70 mil e 40 mil parasitas, respectivamente, os animais não
apresentaram redução considerável na performance, enquanto que
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cordeiros infectados que não foram imunossuprimidos apresentaram redução de 20% na eficiência de utilização de energia metabolizável (Greer et al., 2005; 2008). A produtividade foi afetada com
maior severidade durante a fase de aquisição da imunidade, porém
foi pouco afetada em animais mais velhos após o estabelecimento de
resposta imunológica eficiente (idem, 2005).
Na Nova Zelândia, estudos realizados em ovinos Romney selecionados para contagens elevadas ou baixas de OPG demonstraram
que o rebanho selecionado para resistência apresentou produtividade inferior à dos animais susceptíveis: os resistentes apresentaram
ganho de peso inferior, menor produção de lã e maior quantidade
de fezes aderida à região posterior do corpo. É importante ressaltar
que os animais apresentavam-se infectados majoritariamente por
T. colubriformis, T. vitrinus e O. circumcincta (Morris et al., 2000).
Por outro lado, estudos recentes realizados na Austrália indicaram
que a seleção para a resistência em ovinos da raça Rylington Merino
não causou qualquer prejuízo na conversão alimentar e na produtividade (ganho de peso e produção de lã), em comparação com
ovinos não selecionados (Liu et al., 2005).
No Brasil, como H. contortus é o principal nematódeo parasita
de ovinos, sugere-se que os esforços de seleção sejam direcionados,
prioritariamente, contra essa espécie e que a seleção seja direcionada para a resistência, e não para a tolerância. Além disso, é importante que a seleção para a resistência não tenha como meta apenas
a redução dos valores de OPG, mas que também leve em consideração características relacionadas com a produtividade dos animais.
Finalmente, os criadores e profissionais devem estar cientes de
que não existe resistência absoluta. É possível que em períodos
críticos, como no periparto ou em cordeiros recém-desmamados,
tratamentos com anti-helmíntico ainda sejam necessários mesmo
em rebanhos que foram submetidos à seleção.
Os animais resistentes são mais produtivos?

Usualmente, as raças localmente adaptadas, isto é, aquelas resistentes/tolerantes, são consideradas inferiores do ponto de vista
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da produção (produzem lã ou carcaça com qualidade inferior), enquanto que raças comerciais com elevada produtividade tendem a
ser mais susceptíveis a doenças prevalentes nos trópicos. Isso induz
à conclusão muitas vezes equivocada de que animais resistentes são
necessariamente menos produtivos. A produtividade depende do
ambiente onde os animais são mantidos, conforme demonstrado
em estudo realizado no Quênia com ovinos das raças Red Maasai
e Dorper (Baker et al., 2004). Nesse estudo foi demonstrada interação entre resistência e produtividade: quando os rebanhos eram
mantidos em região subúmida favorável à ocorrência de haemonchose (precipitação média anual de 819 mm), os ovinos Red Maasai
(resistentes) apresentaram maior produtividade. Nessas condições,
os ovinos Dorper apresentaram baixo desempenho reprodutivo e
elevada mortalidade. Quando as observações foram realizadas em
região semiárida (precipitação média anual de 552 mm), menos
propícia à transmissão dos parasitas e onde os animais eram suplementados com concentrado, a produtividade das duas raças
foi similar, com ligeira vantagem para os Dorpers. A diferença
entre as raças explica-se pelo fato de os ovinos Red Maasai terem
se adaptado ao longo de seiscentos anos a condições precárias de
nutrição e elevada exposição a doenças em um sistema de produção
com baixa tecnologia no Leste da África. Por sua vez, os ovinos
Dorper constituem uma raça “composta” formada há pouco mais
de sessenta anos na África do Sul pelo cruzamento de ovinos Dorset
Horn (originalmente da Grã-Bretanha) com Black Head Persian
(originalmente da Somália). Essa raça, Dorper, foi originalmente
formada para ser utilizada em criações extensivas de regiões áridas
da África do Sul. Portanto, não surpreende o fato de ela demonstrar
problema de adaptação a condições subúmidas da África (ibidem).
Nas condições de criação de ovinos do estado de São Paulo, os
resultados da interação resistência x produtividade também são
grandemente influenciados pelo manejo e ambiente onde os animais
são criados. Em situações de baixa exposição a larvas infectantes,
como em confinamento, os animais de raças comerciais selecionados
para elevada produtividade, obviamente demonstram vantagem, do
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ponto de vista produtivo. Por outro lado, quando mantidos expostos
a parasitoses, rebanhos de raças locais costumam apresentar produtividade superior à de rebanhos de raças consideradas altamente
produtivas, mas que são susceptíveis. Ovelhas Ile de France, por
exemplo, desmamam cordeiros com maior peso do que ovelhas Santa
Inês, quando os animais são mantidos confinados. Porém, o oposto
ocorre quando os animais são mantidos em pastagem contaminada
(Tabela 11). Quando cordeiros ou ovelhas no periparto foram infectados artificialmente com H. contortus, a carga parasitária dos Santa
Inês foi menor, demonstrando maior resistência dessa raça. Porém,
com o atendimento das necessidades nutricionais, os Ile de France
mostraram-se tolerantes: as ovelhas, embora estivessem parasitadas,
produziram quantidade adequada de leite, o que possibilitou desenvolvimento normal dos cordeiros (Rocha et al., 2011). Da mesma
forma, cordeiros Ile de France bem alimentados apresentaram ganho
em peso normal, mesmo quando infectados (Bricarello et al., 2005).
Portanto, raças com potencial produtivo elevado podem manter
a produtividade normal, desde que os animais sejam mantidos em
condições sanitárias e nutricionais adequadas, o que muitas vezes
requer o confinamento das categorias mais susceptíveis (cordeiros e
ovelhas no periparto). Um dos problemas é a viabilidade econômica
desse tipo de sistema de produção. Por outro lado, em situações de
campo, onde a oferta de alimento não é uniforme ao longo do ano,
rebanhos de raças resistentes costumam apresentar produtividade
superior à de rebanhos de raças consideradas altamente produtivas,
mas que são susceptíveis.

Tabela 11 – Peso de cordeiros das raças Santa Inês e Ile de France mantidos junto
com as mães do nascimento até a desmama, em pastagem ou confinamento
Sistema de criação

Peso na desmama (oito semanas de idade)
Santa Inês

Ile de France

Confinamento*

18,2 kg

22,3 kg

Pastagem**

15,7 kg

13,5 kg

Diferença no peso

3,1 kg

9,3 kg

Fonte: *Rocha et al., 2011; **Rocha et al., 2005.
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Detalhes importantes para a seleção de animais resistentes

O ideal é que os animais sejam avaliados em condições naturais
de infecção, ou seja, que os ovinos sejam mantidos em pastagem.
Porém, quando a contaminação do ambiente com larvas infectantes
é reduzida, pode ser necessária a infecção experimental de animais
mantidos confinados. No caso de animais infectados naturalmente,
é imprescindível conhecimento sobre a epidemiologia da verminose na região onde a avaliação será realizada, pois o rebanho deverá
ser exposto às larvas infectantes presentes na pastagem. No estado
de São Paulo, por exemplo, essas avaliações podem ser realizadas
praticamente ao longo de todo o ano (vide item “Variação sazonal
na contaminação da pastagem”), já que nesse estado verifica-se
contaminação das pastagens com larvas infectantes em todas as
estações. Certamente, o mesmo não ocorre em outras regiões do
Brasil, como no Semiárido Nordestino, em que pode ocorre a interrupção na transmissão dos parasitas durante os longos períodos
de estiagem (Charles, 1995). Portanto, nesses locais, as avaliações
devem ser realizadas durante a estação favorável à ocorrência da
verminose.
A seleção de animais resistentes geralmente baseia-se na contagem de OPG em cordeiros. Como a repetibilidade das contagens
em ovinos é baixa, a seleção dos animais resistentes não deve ter
como base um único exame coprológico, mas sim vários exames
realizados ao longo de determinado período de tempo (Amarante
et al., 1998). Porém, o Programa WormFEC, da Nova Zelândia,
tem sido bem-sucedido, com apenas duas mensurações de OPG em
cordeiros (vide item “Seleção de animais resistentes).
Seleção assistida por marcadores

Os estudos que envolvem genômica têm avançado consideravelmente nos últimos anos. Os trabalhos têm indicado que a resistência é poligênica, isto é, controlada por vários genes localizados em
vários cromossomos (quantitative trait loci – QTL), cuja expressão
sofre grande influência do ambiente.
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A descoberta de marcadores genéticos associados com a resistência não é tarefa simples. Apesar da complexidade, já se dispõe
comercialmente de ferramentas para a realização de “Seleção Assistida por Marcadores”. Esse é o caso do WormSTAR®, disponível na Nova Zelândia (http://www.catapultsystems.co.nz/).
Os animais identificados como portadores dos genes de interesse
podem apresentar redução de 7% a 12% nas contagens de OPG, em
comparação com os animais homozigotos susceptíveis.
Um chip denominado “Ovine SNP50” que cobre 54241 SNPs
(SNP = single nucleotide polymorphisms) foi lançado recentemente
pela Illumina Inc. (www.illumina.com/). Na detecção e validação dos SNPs foram empregados ovinos de 85 raças, incluindo
as brasileiras Morada Nova, Santa Inês e Crioula, além de outras
espécies do gênero Ovis. Espera-se que esse tipo de ferramenta
possa ser útil na seleção de animais portadores de várias características de importância econômica. O emprego desse chip em ovinos
infectados com H. contortus e T. colubriformis indicou que existem
muitos polimorfismos com pequeno efeito nas contagens de OPG,
provavelmente centenas ou milhares distribuídos ao longo de todo
o genoma (Kemper et al., 2011).

Cruzamentos
Os problemas com a verminose poderiam ser praticamente solucionados com a criação de ovinos de raças resistentes. Porém, um
dos problemas em relação a essas raças é que elas podem apresentar
características relacionadas à produtividade inferiores às de raças
consideradas susceptíveis. Cordeiros da raça Santa Inês, por exemplo, produzem carcaça de qualidade inferior à de animais Suffolk
ou Ile de France. Diante desse fato, o ovinocultor vê-se frente ao
seguinte dilema: (1) criar uma raça adaptada às condições locais
de criação e resistente aos parasitas, mesmo que ela seja menos
produtiva, ou (2) criar uma raça altamente produtiva, porém pouco
adaptada ao clima e aos parasitas que ocorrem nos trópicos. Uma
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terceira alternativa seria o cruzamento de uma raça susceptível, que
apresente elevada produtividade, com uma raça resistente (Amarante et al., 2009).
A primeira questão que se coloca é a seguinte: qual o grau de
resistência à verminose dos animais cruzados em comparação com
as raças parentais? Cordeiros produto do cruzamento entre as raças
Suffolk (susceptível) e Gulf Coast Native (resistente) apresentaram
grau de resistência intermediário, em comparação com animais
puros das duas raças (Li et al., 2001). Por sua vez, cordeiros F1
(meio Florida Native x meio Rambouillet) e Rambouillet foram
mais susceptíveis a infecções artificiais por H. contortus do que cordeiros Florida Native (Amarante et al., 1999a). Paradoxalmente,
fêmeas adultas F1 foram tão resistentes a infecções por nematódeos gastrintestinais quanto as Florida Native, enquanto as ovelhas Rambouillet mostraram-se bastante susceptíveis às infecções
(idem, 1999b). Os resultados desses dois últimos estudos indicaram que os animais F1 podem apresentar elevada susceptibilidade
no início da vida, mas com grande capacidade para desenvolver
resistência na idade adulta.
No Brasil, resultados promissores foram observados no cruzamento de matrizes Santa Inês com reprodutores de raças ovinas de
alta produtividade, tais como Ile de France, Suffolk, Texel e Dorper.
Em experimento, no qual cordeiras foram submetidas a uma série
de onze infecções artificiais com H. contortus, observou-se que, de
forma geral, os animais cruzados apresentaram bons resultados,
do ponto de vista parasitológico e de produção (Figura 39). Porém,
dentre eles, os animais cruzados Dorper x Santa Inês sobressaíram-se ao apresentar boa produtividade e resistência bastante similar à
da raça parental resistente (Silva, 2010). Em estudo com borregas
naturalmente infectadas por nematódeos gastrintestinais (Figura
40), os animais oriundos de cruzamento apresentaram resistência
similar à de animais puros Santa Inês.
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Figura 39 – Carga parasitária média de cordeiras Ile de France e Santa Inês e de
cordeiras produto do cruzamento entre matrizes Santa Inês e reprodutores Ile
de France, Dorper, Suffolk e Texel. Animais infectados artificialmente em onze
ocasiões com Haemonchus contortus (Silva, 2010)

Figura 40 – Média geométrica da contagem de ovos por grama de fezes (OPG)
de borregas Santa Inês (SI), Dorper x Santa Inês (DO x SI), Ile de France x
Santa Inês (IF x SI), Suffolk x Santa Inês (SU x SI) e Texel x Santa Inês (TE x
SI), naturalmente infectadas por nematódeos gastrintestinais

Barra = desvio padrão
Fonte: Amarante et al., 2009.

Em estudo no qual foram comparados cordeiros Santa Inês com
cordeiros produtos do cruzamento de ovelhas Santa Inês com carneiros Dorper, Ile de France, Hampshire Down e Texel, observou-se que os animais oriundos do cruzamento com Hampshire Down
foram os que apresentaram a maior taxa de mortalidade, enquanto
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que os melhores resultados de performance, sobrevivência e qualidade da carcaça foram apresentados pelos animais cruzados com
Texel (Paim et al., 2013). Portanto, no caso da produção de cordeiros destinados ao abate, o cruzamento constitui opção viável, merecendo destaque a utilização de matrizes Santa Inês, que são mais
resistentes, em cruzamento com carneiros de raças com elevada
produtividade, como Ile de France, Texel, Suffolk ou Dorper.
No caso de produção de lã fina, com elevado valor comercial, a
utilização de uma raça resistente nem sempre é viável. Por exemplo,
o cruzamento de ovinos das raças Corriedale, Merino ou Ideal (susceptíveis) com ovinos da raça Crioula Lanada (resistente) causaria
prejuízo significativo à qualidade da lã, já que esta última raça produz lã com baixo valor comercial. Nesse caso, a única alternativa
seria a seleção de animais resistentes dentro das raças que produzem lã com alta qualidade, conforme descrito no item “Seleção de
animais resistentes”.

Manejo
O controle dos nematódeos deve ter por objetivo evitar que a
população de parasitas exceda níveis que comprometam a viabilidade econômica da criação. O controle parasitário usualmente é
baseado quase que exclusivamente na utilização regular de anti-helmínticos. Apesar de usualmente conferir proteção contra a
ocorrência de enfermidade grave e mortalidade, tais tratamentos
muitas vezes são pouco eficazes, pois não previnem a exposição
dos animais a níveis elevados de contaminação da pastagem por
larvas infectantes. Consequentemente, reduções na produtividade
ainda podem ocorrer como resultado de reinfecções no intervalo
entre os tratamentos (Brunsdon, 1980). Além disso, muitas vezes
os tratamentos são ineficazes devido ao sério problema da resistência anti-helmíntica.
A seguir serão apresentadas e discutidas as vantagens e desvantagens de algumas técnicas de manejo adotadas com o objetivo de
limitar a infecção dos animais pelos nematódeos gastrintestinais.
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Descontaminação após o descanso da pastagem

O desenvolvimento e o tempo de sobrevivência dos estágios de
vida livre dos nematódeos no ambiente sofrem influência de inúmeras variáveis, que incluem as condições climáticas e o tipo de vegetação. Portanto, o conhecimento sobre a biologia dos estágios de
vida livre na pastagem pode ser útil no planejamento da profilaxia
da verminose.
Em Porto Alegre (RS), observou-se que no verão ocorreu a descontaminação de pastagem que fora pastejada por ovinos, após dois
meses de descanso. A redução acentuada da contaminação da pastagem, nessa época do ano, foi atribuída às temperaturas elevadas
associadas aos baixos índices de precipitação e de umidade relativa
do ar (Gonçalves; Vieira, 1963). Em Lages (SC), foram necessários
períodos de descanso de 42 dias a 56 dias na primavera, de 70 dias a
84 dias no verão, de 112 dias a 126 dias no outono e de 98 dias a 112
dias no inverno para que ocorresse redução apreciável do número de
larvas infectantes em pastagens contaminadas (Souza et al., 2000).
Portanto, a mortalidade das larvas após o descanso prolongado
da pastagem pode resultar em descontaminação ambiental. Porém,
essa prática, na maioria das vezes, é inviável, pois usualmente é incompatível com o manejo adequado das forrageiras, que visa aproveitar ao máximo o potencial de produção da pastagem, do ponto de
vista qualitativo e quantitativo (Vendramini et al., 1999). Ao final
de oitenta dias de descanso, por exemplo, a qualidade e a produtividade de uma pastagem poderão estar comprometidas. Por essa
razão, várias estratégias de manejo, como o pastejo rotacionado de
piquetes e o pastoreio misto ou alternado entre diferentes espécies
de herbívoros, têm sido preconizadas.
Sistema rotacionado de pastagens

Em 35 criatórios de ovinos no estado de São Paulo, verificou-se
que pastejo rotacionado era empregado em 80% das propriedades;
82,9% adotavam sistema semi-intensivo de produção, envolvendo
o uso exclusivo de pastagem no verão e suplementação alimen-
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tar e confinamento de cordeiros durante o inverno. Em 45,7% das
propriedades, ovinos e/ou equinos compartilhavam pastagens com
ovinos (Veríssimo et al., 2012).
A rotação da pastagem é uma prática que, quando bem executada, indiscutivelmente propicia aumento considerável de produtividade. O acesso dos animais a pastagens de boa qualidade produzidas
em sistema rotacionado pode, indiretamente, resultar em benefício
no combate às parasitoses, pois, como visto anteriormente, nutrição
de qualidade é indispensável para o desenvolvimento adequado da
resposta imunológica contra os parasitas.
A rotação é frequentemente citada como uma forma de diminuir
as populações de larvas de nematódeos nas pastagens, o que, infelizmente, nem sempre ocorre. As pastagens utilizadas em esquema
de rotação, geralmente, permanecem em descanso, sem animais,
por períodos que variam de trinta dias a quarenta dias. Esse período
de descanso, em muitas situações, é insuficiente para permitir redução significativa da contaminação da pastagem, já que os parasitas necessitam de vários dias para se desenvolver no ambiente (de
ovo até larva infectante). Além disso, as larvas infectantes podem
sobreviver durante várias semanas ou até mesmo vários meses no
ambiente (Souza et al., 2000; Carneiro e Amarante, 2008; Rocha,
2006). Por essa razão, a rotação de pastagens, com frequência, resulta justamente no contrário do que se esperaria em termos de
descontaminação. Como a rotação permite aumentar o número
de animais em uma área, pode ocorrer, na verdade, aumento da
contaminação.
Em Ilha Solteira (SP), observou-se ineficiência, para o controle
da verminose, de um sistema rotacionado no qual os ovinos pastejavam oito piquetes, com permanência de cinco dias em cada um
deles, totalizando, 36 dias de descanso de pastagem (Fernandes
et al., 2004). Portanto, o benefício da rotação da pastagem sobre
o controle dos parasitas é praticamente nulo em locais com clima
similar ao do estado de São Paulo. Nesse caso, para que ocorresse
redução significativa da contaminação da pastagem, seria necessário que os piquetes permanecessem em descanso por período
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prolongado, o que inviabilizaria o aproveitamento adequado das
forrageiras.
Descontaminação da pastagem pelo uso de animais
resistentes ou de diferentes espécies de herbívoros

O pastoreio envolvendo diferentes espécies de herbívoros pode
ser misto ou alternado. Bons resultados no pastoreio misto podem
ser obtidos quando animais susceptíveis compartilham a pastagem
com animais resistentes da mesma ou de outras espécies (Barger,
1997). Já no caso do pastoreio alternado, além do efeito de “diluição”, haveria a possibilidade de promover a “limpeza” de uma
pastagem contaminada. Nesse caso, uma pastagem utilizada por
ovinos, por exemplo, irá apresentar contaminação com nematódeos
desse hospedeiro. Essa contaminação poderá ser reduzida e eventualmente eliminada algum tempo depois da retirada dos ovinos e
da colocação de animais de outra espécie. A eficiência desse método
depende, entre outros, da especificidade dos parasitas. As larvas
de parasitas com alta especificidade parasitária são destruídas ao
serem ingeridas por um animal de outra espécie. Além disso, a
integração de diferentes espécies de herbívoros promove “diluição” do número de formas infectantes de um determinado parasita
na pastagem. Em uma pastagem que comporta cem ovelhas, por
exemplo, se forem colocados bovinos na mesma proporção, em unidade animal, tem-se que reduzir o número de pequenos ruminantes
para cinquenta animais e então acrescentar os bovinos. Portanto, a
contaminação da pastagem por fezes de ovinos cairá pela metade e,
consequentemente, a contaminação com larvas infectantes de parasitas desses hospedeiros (Amarante, 2004). É importante ressaltar
que ovinos e caprinos são parasitados pelas mesmas espécies de helmintos, o que inviabiliza o manejo integrado de ovinos e caprinos
com o objetivo de descontaminar pastagens.
Em experimento realizado em Ilha Solteira, Fernandes et al.
(2004) realizaram manejo rotacionado alternando bovinos adultos
e ovelhas em dois módulos de pastagens. Cada módulo era constituído de oito piquetes. Os animais permaneciam em cada piquete
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por cinco dias, totalizando, portanto, quarenta dias de permanência
em cada módulo. Ao final desse período (quarenta dias), as ovelhas eram transferidas para o módulo onde estavam os bovinos, e
estes, por sua vez, eram transferidos para o módulo onde estavam
os ovinos, e assim sucessivamente. Um grupo-controle de ovelhas
foi mantido também em sistema rotacionado em outro módulo,
também com oito piquetes, mas sem compartilhar a pastagem com
bovinos. Os animais que compartilharam a pastagem com os bovinos apresentaram níveis de infecção inferiores e necessitaram de
menor número de tratamentos com anti-helmínticos.
Em estudo realizado em Tupi Paulista (SP), observou-se que
bovinos promoveram descontaminação considerável de pastagens
que haviam sido previamente pastejadas por ovinos, especialmente
quando as pastejaram por períodos relativamente longos, três ou
seis meses. Porém, a colocação dos ovinos nos piquetes descontaminados, sem tratamento prévio com anti-helmíntico eficaz, resultou em rápida recontaminação da pastagem, o que prejudicou a
eficiência da profilaxia da verminose nos ovinos utilizados no experimento, que eram da raça Ile de France, considerada susceptível a
infecções parasitárias (Rocha et al., 2008). De qualquer forma, os
resultados obtidos no Brasil relacionados ao manejo integrado de
bovinos e ovinos, com o objetivo de descontaminar pastagens, têm
se mostrado bastante promissores, especialmente quando envolvem bovinos adultos.
A integração de diferentes espécies de herbívoros pode resultar
não apenas na redução da contaminação do ambiente pelas formas
infectantes dos parasitas, mas também na melhora quantitativa e
qualitativa das forrageiras. Na Nova Zelândia, Moss et al. (1998)
observaram redução na contaminação de piquetes pastajados alternadamente por ovinos e bovinos. Curiosamente, a carga parasitária
dos cordeiros que pastejaram os piquetes descontaminados foi similar à dos cordeiros que não compartilharam pastagens com bovinos.
Porém, os cordeiros que pastejaram alternadamente com bovinos
apresentaram produtividade mais elevada, a qual foi atribuída à

Miolo_Os_parasitas_de_ovinos_(GRAFICA).indd 82

15/03/2016 17:37:15

OS PARASITAS DE OVINOS

83

melhora quantitativa e qualitativa das forrageiras nesse sistema de
manejo (ibidem).
Na Finlândia, observou-se uma série de benefícios do pastejo
misto de vacas com cria e cordeiros. Além de aumento na produção
de carne por hectare, no pastejo misto os cordeiros consumiram
plantas invasoras e a vegetação próxima aos bolos fecais dos bovinos, as quais não eram consumidas por esses animais. Observou-se
também que os cordeiros não sofreram ataque de lobos, provavelmente devido à proteção conferida pelos bovinos (Sormunen-Cristian et al., 2012). Da mesma forma no Caribe, cordeiros e novilhas
mantidos em sistema de pastoreio misto apresentaram ganho de
peso superior ao de animais mantidos em pastagens separadas.
Nesse caso, o aumento na produtividade foi associado não apenas
à redução na taxa de infecção por H. contortus nos ovinos, mas
também à melhora qualitativa da pastagem (Mahieu et al., 1997).
Na Grã-Bretanha, o pastoreio de piquetes por bovinos, seguido
do pastoreio por ovinos, propiciou redução na carga parasitária de
cordeiros tratados periodicamente com anti-helmíntico, em comparação com cordeiros mantidos em pastoreio misto com bovinos
ou em pastoreio exclusivo por ovinos (Marley et al., 2006).
Especificidade parasitária e eficiência do manejo integrado
entre diferentes espécies de herbívoros

Vários fatores têm influência no sucesso de sistemas integrados
de controle, os quais incluem não apenas a especificidade parasitária das diferentes espécies de nematódeos, mas também a longevidade dos estágios de vida livre no ambiente.
Quando ovinos e bovinos compartilham a mesma pastagem,
infecções cruzadas podem ocorrer envolvendo algumas espécies
de nematódeos (Amarante et al., 1997; Rocha et al., 2008). Porém,
com o decorrer do tempo, os animais tendem a eliminar as infecções
heterólogas. Estudos realizados no estado de São Paulo evidenciaram que as principais populações de parasitas em ovinos e bovinos
que compartilharam pastagens são distintas (Tabela 12).
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Tabela 12 – Principais espécies de nematódeos gastrintestinais identificadas em
ovinos e bovinos que compartilharam pastagens
Botucatu (SP)*
Ovinos

Bovinos

H. contortus

H. placei

T. colubriformis

T. axei
C. punctata

Tupi Paulista (SP)**

Santa Maria (RS)***

Ovinos

Bovinos

Ovinos

Bovinos

H. contortus

H. similis

H. contortus

H. placei

T. axei

T. axei

T. colubriformis C. punctata

C. pectinata T. colubriformis C. punctata
O. radiatum O. columbianum O. radiatum

Fonte: *Amarante et al., 1997; **Rocha et al., 2008; ***Santiago et al., 1975.

Trichostrongylus axei é uma espécie que apresenta especificidade
parasitária reduzida, ou seja, pode infectar várias espécies de herbívoros, inclusive equinos (Eysker et al., 1986). Portanto, em locais
com elevada prevalência dessa espécie existem riscos de infecções
significativas por T. axei, como no Rio Grande do Sul (Tabela 12).
Em Botucatu foi avaliada a ocorrência dessa espécie em um sistema
integrado de criação de ovinos e equinos. A espécie T. axei simplesmente não foi encontrada. Os principais parasitas detectados
foram H. contortus e T. colubriformis nos ovinos e ciatostomíneos
nos equinos. Diante disso, os autores consideraram bastante segura
a utilização de equinos para descontaminar as pastagens de ovinos
e vice-versa (Bagnola et al., 1996). Em estudos evolvendo bovinos e
ovinos na região Oeste do estado de São Paulo, da mesma forma, a
espécie T. axei não foi detectada nos ovinos (Fernandes et al., 2004;
Rocha et al., 2008).
Confinamento

Animais mantidos confinados em boas condições de higiene,
desde que alimentados com ração livre de contaminação, estarão
menos expostos a infecções por nematódeos. Em um estudo comparativo da recria de cordeiros, evidenciou-se que os cordeiros
confinados apresentaram produtividade muito superior que a de
animais mantidos em pasto (Siqueira et al., 1993). Alguns ovinocultores também têm obtido bons resultados com o confinamento
das ovelhas no final da gestação. As fêmeas permanecem confinadas com os cordeiros até a desmama, quando então retornam para
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a pastagem. A vantagem adicional é que os cordeiros já estariam
adaptados às condições de confinamento por ocasião da desmama.
O tratamento das matrizes com um anti-helmíntico eficaz, por
ocasião da colocação destas no confinamento, praticamente elimina
os problemas causados pela verminose.
No entanto, o confinamento dos animais resulta em aumento
no custo de produção, o que muitas vezes torna essa prática inviável
economicamente. Além disso, os cordeiros criados confinados tornam-se mais expostos a outros problemas sanitários, como a coccidiose. Nesse caso, faz-se necessária à adoção de medidas sanitárias
para prevenir a ocorrência dessa enfermidade (vide capítulo sobre
esse assunto).
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