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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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CASUÍSTICA CLÍNICA E CIRÚRGICA DE UMA
CLÍNICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE
PARAUAPEBAS, PARÁ, BRASIL
M. S. Silva [IC]1 | F. M. Dutra [PQ]2 | L. J. Magalhães [IC]3
C. T. Zancani [MV]4 | W. Z. Lenarduzzi [MV]4 | F. Martins-Hatano [PQ]1

RESUMO
Foi estudada a casuística das enfermidades de cães e gatos atendidos
em uma clínica médica veterinária em Parauapebas, Pará, com o
objetivo de caracterizar o perfil dos atendimentos, identificando
as enfermidades mais frequentes no desenvolvimento da profissão
local, através de um estudo retrospectivo, entre os meses de
dezembro/2012 e fevereiro/2013. A maior parte dos diagnósticos foi
na área de medicina clínica (64%), com destaque as enfermidades
infectocontagiosas (62,5%), seguido das digestórias, oftálmicas e
tegumentares, com 12,5, 9,37 e 6,25%, respectivamente. Os casos
na área de clínica preventiva representaram 22%, com maior
procura para a vacina Polivalente (63,63%). Na clínica cirúrgica
(14%), enfermidades reprodutivas foram as mais frequentes com
71,43%. Cães e gatos devem ser encarados de forma distinta quanto
aos fatores inerentes à sua saúde em virtude de sua especificidade.
Levantamentos como este subsidiam a identificação dos prováveis
fatores que influenciam na ocorrência destas afecções, bem como
identificar as espécies e categorias animais que sofrem maior risco.
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CLINICAL AND SURGICAL CASES OF A
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ABSTRACT
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It was studied the casuistry of diseases of dogs and cats treated at a
veterinary medical clinic in Parauapebas, Pará. The objective was to
characterize the profile of the visits, identifying the most frequent
diseases in developing the local profession, through a retrospective
study, between the months of December, 2011 and February, 2012.
The most part of the diagnoses was in the area of clinical medicine
(64%), especially of infectious diseases (62.5%), followed by
digestives (12.5%), ophthalmics (9.37%) and tegumentarys (6.25%).
In the clinical preventive, 22% was the Polyvalent vaccine (63.63%).
In the surgical clinic (14%), reproductive diseases were the most
frequent with 71,43%. Dogs and cats must be treated differently in
the veterinary clinic, because of their specificity. Studies as this made
become it possible to identify the probable factors that influence the
occurrence of these disorders, as well as identify the animal species
and categories who suffer most at risk.
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KEY-WORDS: cats, dogs, epidemiology, pets.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento socioeconômico e cultural dos centros urbanos
revela uma população em contato cada vez maior com os animais
de estimação (DIAS, et al., 2004). No Brasil, o papel dos animais
de companhia tem ocupado destaque entre as famílias, não só
pelo caráter de companhia e guarda de residências, mas também
atuando no desenvolvimento social e afetivo (DIAS, et al., 2004). Em
contrapartida, tais animais podem ser potenciais transmissores de
doenças aos proprietários (SANTOS, 2006).
O estudo da população animal de uma região constitui recurso de
grande valia ao conhecimento das principais características das
espécies estudadas, bem como a distribuição das doenças mais
comuns (BALDA, 2004; MORENO, 2007).

Animais de companhia apresentam particularidades específicas
distintas, exigindo do médico veterinário um cuidado peculiar na
abordagem clínica e cirúrgica, tendo no conhecimento das principais
enfermidades de uma região um método que o auxilie a traçar um
perfil epidemiológico dessa população e a identificar medidas de
prevenção e controle (ISSAKOWICZ et al., 2010).
Diante disto, buscou-se caracterizar o perfil dos animais atendidos
em uma clínica veterinária localizada no município de Parauapebas,
Sudeste do Pará, por meio de um estudo retrospectivo, identificando
as enfermidades mais frequentes nos casos atendidos.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizado um estudo retrospectivo quanto à casuística no
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Segundo a literatura, cerca de 65% dos animais domésticos são
domiciliados ou peridomiciliados, peregrinando diariamente pelas
ruas das cidades e contribuindo para disseminação de diversas
enfermidades. Este fato representa um risco não apenas para outros
animais, mas também para a saúde humana e ambiental, uma vez
que estes podem atuar como disseminadores ou reservatórios de
diversas doenças, algumas com caráter zoonótico (FIGUEIREDO et
al., 2001; LIMA et al., 2010).

atendimento de canídeos e felídeos domésticos em uma clínica
veterinária situada no município de Parauapebas, Pará, no período
de dezembro/2011 a fevereiro/2012. Foram caracterizados os dados
epidemiológicos, pontuados por espécie e sexo, bem como as
enfermidades envolvidas, sendo estas divididas nas áreas de Clínica
Médica e Cirúrgica e classificadas de acordo com o sistema envolvido
ou natureza das enfermidades.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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De acordo com os dados obtidos, foram contabilizados 50 casos nas
áreas de clínica médica, cirúrgica e preventiva de pequenos animais,
que foram divididos de acordo com a origem da enfermidade em
sete categorias (Tabela 1). Os caninos representaram 86% (n=43),
enquanto que os felinos 14% (n=7). Esses percentuais estão de
acordo com Rosa-Junior (2012) que encontrou um número superior
de atendimentos em caninos quando comparado ao atendimento
em felinos, 80% e 20%, respectivamente. Além disso, segundo Dias
et al. (2004), a população canina é mundialmente maior que a felina,
o que justificaria uma casuísta superior da referida espécie.
As características epidemiológicas são fundamentais para o
estudo preciso da população envolvida e o consequente reflexo nas
enfermidades de maior ocorrência (ISSAKOWICZ et al., 2010). No
que refere ao sexo, para ambas as espécies, os machos foram mais
representativos, sendo 60% (n=29) para cães e 57,14% (n=4) para
gatos, diferindo dos dados de Germano et al. (2011), que afirmam
maior representatividade por fêmeas em ambas as espécies.
Em contrapartida, Xavier (2012), para felinos, encontrou maior
frequência para machos (54%), corroborando com o presente estudo
nesta espécie.
Os casos clínicos representaram 64% (n=32) do total, os cirúrgicos,
14% (n=7), e 22% (n=11) foram procedimentos de clínica preventiva.
Tais dados corroboram com um trabalho de mesmo caráter, que
obteve maior representatividade da clínica médica em detrimento
da cirúrgica (GERMANO et al., 2011).

Considerando as enfermidades diagnosticadas no setor de clínica
médica, a Tabela 1 demonstra os achados, sendo os mais frequentes
aqueles relacionados às doenças infecciosas com 62,5% (n=20) dos
casos, com destaque a babesiose (21,87%, n=7), erliquiose (15,62%,
n=5), influenza canina (9,37%, n=3) e giardíase (6,25%, n=2).
Tabela 1: Casuística de afecções clínicas diagnosticadas na Clínica
Médica Veterinária em estudo, durante o período de dezembro/2011
a fevereiro/2012.
Afecções
Infecciosas
Digestivas
Tegumentares
Oftálmicas
Neurológicas
Oncológicas
Parasitárias
Total

Caninos
19
03
02
03
01
01
01
30

Felinos
01
01
02

Total
20
04
02
03
01
01
01
32

(-) n-amostral igual a zero.

A transmissão ocorre através da ação do vetor artrópode, com
destaque para os carrapatos do gênero Rhipicephalus spp. (SHAW
et al., 2001). Neste contexto, o conhecimento das formas de contágio
dessas enfermidades é de fundamental importância para o médico
veterinário, a fim de atuar não apenas no tratamento, mas também
em um manejo preventivo eficiente, principalmente por serem
zoonoses cujo reconhecimento precoce é importante, uma vez que
estas possuem características clínicas variáveis e, em muitos casos,
inespecíficas (MORAIS et al., 2004; ORIÁ et al., 2004).
Após as hemoparasitoses, as principais doenças infectocontagiosas
observadas foram à influenza canina e a giardíase, enfermidades
passíveis de prevenção por meio de vacina (VOSS; SANTOS, 2002;
ANGÉLICO; PEREIRA, 2013). Estudo conduzido por Suhett et
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Ehrlichiose e babesiose são doenças infecciosas severas que
acometem os animais domésticos, sendo a primeira causada por
bactérias do gênero Ehrlichia e a segunda por protozoários do gênero
Babesia, estando entre os hemoparasitos de maior importância que
acometem animais de companhia (DAGNONE et al., 2001).

al. (2013), mostram que apenas 0,6% (2/185) e 0,3% (1/185) dos
proprietários de animais de companhia vacinam contra influenza
canina e giardíase, respectivamente.
A influenza canina possui características epidemiológicas que
merecem destaque, uma vez que o vírus influenza A apresentam
grande capacidade de mutação e adaptação a várias espécies animais
e entre humanos, logo a estreita relação entre cães e humanos e a
capacidade de adaptação desses vírus levantam a hipótese da
participação do cão na evolução de novas cepas de vírus influenza A
para humanos (SILVA, 2013).
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Com relação à giardíase, é possível que o período das chuvas nos
mananciais tenha influência na ocorrência de protozoários do
gênero Giardia (HELLER et al., 2004), o que corrobora com nossos
dados, uma vez que tal período coincidiu com o período em que foi
realizado o presente trabalho, o que poderia justificar a ocorrência
dessa enfermidade. Médicos veterinários da região afirmam
presenciar um maior número de casos de giardíase no período das
águas (novembro a abril), contudo, não são intensificadas medidas
de profilaxia para combater a enfermidade (Comunicação Pessoal).
Segundo a classificação de Köopen, o clima da área de estudo pode
ser definido no tipo “AWi” - tropical chuvoso com seca de inverno,
ou seja, um forte período de pluviosidade (novembro à abril), altos
valores totais de precipitação anual (média 79%) e temperatura mensal
sempre acima de 18°C (PLANO DE MANEJO MÚLTIPLO, 2003). São
notadas condições climáticas que favorecem a manutenção de microorganismos no ambiente por este ser quente e úmido, o que explica a
grande prevalência de doenças infecciosas local.
O sistema digestório, oftálmico e tegumentar apresentaram 12,5%
(n=4), 9,37% (n=3) e 6,25% (n=2), respectivamente. Estas foram
as categorias mais acometidas, depois de doenças infecciosas.
Referente aos casos clínicos do sistema digestório, 50% (n=2) dos
atendimentos estavam relacionados a intoxicações, 25% (n=1)
à ingestão de corpo estranho com prolapso retal e 25% (n=1) à
ingestão de corpo estranho sem prolapso retal.

Quanto à categoria de casos oftálmicos, 66,67% (n=2) foram
representados por casos de úlcera de córnea e 33,33% (n=1) por
protusão da glândula da terceira pálpebra. Na literatura pertinente,
esta categoria não é muito representativa (ROSA-JUNIOR, 2012;
XAVIER, 2012).
No sistema tegumentar, 100% (n=2) dos casos eram dermatites. Na
literatura de forma geral, os casos de injúrias no sistema tegumentar
são sempre mais prevalentes. Rosa-Junior (2012) encontrou a
participação destas patologias em 30,36% (n=214/705). Em um
estudo de mesmo caráter, também encontraram maior participação
de patologias tegumentares (45,02%, n=113/251) (CARNAVALI et
al., 2012). Assim, evidencia-se uma realidade local diferenciada.
Ainda referente aos levantamentos em clínica médica, houve
também casos isolados das seguintes afecções: neoplasia de pele
e mama (oncológicas) (3,12%, n=1), miíase (parasitárias) (3,12%,
n=1) e trauma nervoso (sistema nervoso) (3,12%, n=1).

Tabela 2: Distribuição das afecções diagnosticadas na área de Clínica
Cirúrgica durante o atendimento aos pequenos animais na Clínica
Médica Veterinária em estudo, durante o período de dezembro/2011
à fevereiro/2012.
Afecções
Intervenções cirúrgicas
Caninos Felinos Total
Piometra Ovário salpingo histerectomia
02
01
03
Distocia Cesariana
02
02
Fratura Osteossíntese
02
02
Total
04
03
07
(-) n-amostral igual a zero.
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Na clínica cirúrgica, a maior ocorrência foi de afecções envolvendo o
sistema reprodutivo (71,43%, n=5). Segundo a literatura pertinente,
as cirurgias de esterilização, orquiectomia e ovário salpingo
histerectomia, são as mais procuradas, devido à conscientização da
sociedade sobre a importância do controle populacional (SILVA et
al., 2008). No presente estudo, a grande maioria dos casos na clínica
cirúrgica foram de piometra (42,87%, n=3), seguidas de patologias
do sistema musculoesquelético (28,57%, n=2) (Tabela 2). Foram
encontrados resultados semelhantes ao presente estudo, em que a
piometra foi a afecção de maior ocorrência (SILVEIRA et al., 2007).

Referente às atividades preventivas, principalmente as relacionadas
à vacinação, foi observado que, 63,63% (n=7) receberam vacina
Polivalente e 36,37% (n=4) vacina Antirrábica. Sabe-se que a
procura deste tipo de intervenção é maior no período de campanhas
específicas. Contudo, mesmo o período de estudo não ocorrendo
nesta situação (campanhas de vacinação), o número de vacinações
foi muito baixo, um dado preocupante, uma vez que, atualmente
a vacinação assume um papel de grande importância tanto na
proteção individual das doenças imunopreveníveis, quanto na
proteção coletiva, interrompendo, portanto, a transmissão destas
doenças, o que resultará em seu controle ou até em sua erradicação
(BRASIL, 2014).
Tabela 3: Vacinações realizadas na Clínica Médica Veterinária em
estudo, durante o período de dezembro/2011 a fevereiro/2012.
Vacinas
Polivalente
Antirrábica
Total

Caninos
07
02
09

Felinos
02
02

Total
07
04
11

(-) n-amostral igual a zero.
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CONCLUSÃO
As enfermidades infecciosas são as mais frequentes dentro da
clínica médica local. Na clínica cirúrgica, enfermidades do sistema
reprodutor têm maior incidência, com destaque para os casos de
piometra. A espécie canina foi mais representativa no presente
estudo. A procura pelos serviços de vacinação animal é muito
baixa, evidenciando a importância da realização de campanhas de
prevenção a enfermidades. Levantamentos como este subsidiam a
identificação dos prováveis fatores que influenciam na ocorrência
local destas afecções, bem como permitem identificar as espécies
animais que sofrem maior risco de serem acometidas.
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PERFIL DO CONSUMIDOR DE CARNE DA
CIDADE DE SOUSA-PB
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RESUMO
O objetivo do trabalho foi traçar o perfil do consumidor de produtos
cárneos no município de Sousa. A partir dos dados obtidos por
questionários viabilizados por entrevista de 200 pessoas, observouse 61% dos entrevistados preferem a carne bovina pelo sabor.
A carne de aves é a mais saudável e a carne suína é saborosa,
porém a mais prejudicial à saúde. No momento da compra foram
mais relevantes, o ambiente de venda (62%), coloração (36%) e
consistência (24%). A preferência pela compra de carne “in natura”
foi superior a industrializada. A cultura local, neste estudo, é um
fator incentivador, pois o hábito da compra em feiras livres e pontos
de venda de carne influência diretamente a procura de produtos in
natura. A renda familiar não é um entrave para o consumo da carne
bovina na preferência do consumidor. É necessária a presença de
profissionais e acadêmicos de medicina veterinária para contribuir
na difusão de informações cruciais sobre consumo de produtos
cárneos e da segurança da saúde humana.
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CONSUMER’S PROFILE OF MEAT IN THE
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The objective of the study was to profile the consumer of meat
products in the municipality of Sousa. From the data obtained by
questionnaires enabled by interviewing 200 people, we found 61%
of respondents prefer the beef for the flavor. The poultry meat is the
healthiest and the pork is tastier, but the most detrimental to health.
At the time of purchase were most relevant environment of sale
(62%), dyeing (36%) and consistency (24%). The preference for the
purchase of meat “in natura” was greater than industrialized. Local
culture, in this study is a supportive factor, as the habit of buying at
fairs and sales outlets meat directly influence the demand for fresh
products. Family income is not a barrier to the consumption of beef
in consumer preference. The presence of professional and academic
veterinary medicine to contribute to the dissemination of crucial
information on the consumption of meat products and the safety of
human health is needed.
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INTRODUÇÃO
Para que se possa entender o consumidor brasileiro é preciso primeiro
compreender o comportamento do consumidor, que pode ser definido
como “as atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e
dispor de produtos e serviços, incluindo os processos decisórios que
antecedem e sucedem estas ações” (ENGEL et al., 2000).
A segurança alimentar é uma necessidade a ser exigida
independentemente do poder aquisitivo do consumidor. A
preocupação dos consumidores com a qualidade da carne consumida
aumentou gradativamente nos últimos anos devido à produção em
grande escala e a procedência dessa carne (FRANCISCO et al., 2007).
As características relacionadas à segurança alimentar permitem
obter produto de maior qualidade e conquistar a confiança do
consumidor, considerando seus gostos e suas preferências (estética,
valores nutricionais, aspectos ambientais, rastreabilidade, entre
outros) (VELHO et al., 2009).

O objetivo desse trabalho foi traçar o perfil do consumidor de carne
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A saúde animal envolve, não somente, questões relacionadas à
enfermidade dos animais, mas também, saúde pública, controle
dos riscos na cadeia alimentar, erradicação de qualquer tipo
de zoonoses, assegurar oferta de alimentos de qualidade e com
segurança (BRASIL, 2009). Neste contexto, a Medicina Veterinária
tem papel fundamental na Saúde Pública. Exemplo disto é a recente
inserção do Médico Veterinário no NASF (Núcleo de Apoio à Saúde
da Família- outubro/2012), bem como o esforço contínuo da própria
Organização Mundial de Saúde em incluir esse profissional na
participação, planejamento e avaliação das medidas preventivas
e de controle adotadas por suas equipes de saúde pública (CFMV,
2012). Sendo assim os conhecimentos adquiridos ao longo do curso
de medicina veterinária permite aos estudantes e profissionais da
área atuar no planejamento e execução de atividades relacionadas
à defesa sanitária (MENEZES, 2005). Muitos são os municípios da
Paraíba que são desprovidos de Assistência veterinária incluídos na
Vigilância Sanitária e na Saúde Pública.

(bovina, suína e aves) no município de Sousa e a partir do perfil
traçado, expor orientações através de ações informativas de consumo
e venda consciente de carnes, incrementando o comércio e difundido
o papel do médico veterinário na promoção da saúde humana.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram entrevistados 200 residentes do município de Sousa, no
bairro do Centro, entre homens e mulheres, pais de família. A coleta
de dados foi viabilizada através de entrevistas direcionadas por
questionário com questões de múltipla escolha e questões abertas.
Foram obtidas informações sobre os aspectos sociais, econômicos
e especificamente sobre as motivações para preferência e razão no
momento da compra e venda de produtos cárneos. Com os dados
obtidos foi montada uma matriz com as variáveis que melhor
contribuam para os objetivos do trabalho. Esses dados foram
demonstrados em planilha de percentual por critério obtido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Do total dos entrevistados, 64% foram mulheres e 36% homens,
com idade entre 22 e 62 anos, todos residentes da cidade de Sousa/
PB. A maioria, ou seja, 37% possuem o ensino médio completo, 29%
possuem o ensino fundamental completo, 11% são analfabetos e 9%
cursou ensino superior completo. A formação do consumidor pode
influenciar no momento da compra, a falta de informações e até mesmo
preconceitos por parte dos consumidores com relação, por exemplo, a
carne suína, apontada como causadora de várias doenças, podem ser
determinantes no momento da compra (FARIAS et al., 2012).
No critério sobre a preferência da carne e compra da carne na forma
in natura ou industrializada para as diferentes espécies animais, os
dados obtidos mostram marcante preferência pela carne bovina e o
baixo interesse pela carne suína. (Figura 1).
A preferência da carne bovina também foi demonstrado por Farias
et al. (2012), em pesquisa sobre o consumo de carnes nas regiões do
alto sertão paraibano, que observou a preferência de cerca de 62% dos

consumidores para carnes bovinas, 18% aves e 10% suína. Mesmo
em capitais, há preferência do consumidor pela carne bovina como
demonstrado em Recife/Pernambuco (DUTRA JÚNIOR et al. 2004)
e em João Pessoa/Paraíba (CAVALCANTE NETO, 2003). Esses dados
corroboram a preferência nacional apresentada por Tramontini (2000)
que constatou o consumo da carne bovina em 49,6% do consumo total
de carnes, seguida da carne de aves que possui 34,6% de participação,
ainda temos a carne suína com 15,8%. Para Tramotini (2000) a
justificativa para o nível de consumo de carnes bovinas e de aves serem
mais elevadas, pode ser associada à extensão territorial brasileira que
favorece a produção de bovinos e o desenvolvimento da avicultura
industrial. Na presente pesquisa a justificativa encontrada foi outra,
pois mesmo com a difusão da produção de bovinos no município de
Sousa, em parte incentivado pelo polo industrial do município que
aquece o mercado com grande oferta da carne bovina.
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Os entrevistados buscam comprar os produtos cárneos na forma in
natura, independente das espécies (Figura 1). Esse dado pode estar
fundamentado pelo fato do município de Sousa contar com três
feiras livres com venda de produtos cárneos por semana e ainda
pequenos pontos de venda de carne “fresca” diariamente. Segundo
Costa et al. (2013), o consumidor pode ser influenciado por fatores
sociais e culturais onde a decisão de onde se comprar um produto
cárneo pode ser tomada com base em fatores como o histórico
familiar, onde por gerações se compra sem utilização de nenhum
critério, levando em consideração a relação de amizade vendedorconsumidor, não havendo escolha de outros locais.

Figura 1: Percentual da Preferencia do consumo de carnes, total, in natura e industrializada para as diferentes
espécies animais, Sousa - PB.

Essa realidade é preocupante do ponto de vista sanitário, pois as
carnes que são industrializadas passam por um processo de inspeção,
ao passo que as carnes de feira livre e pequenos pontos de venda sem
registro, geralmente são provenientes de propriedades particulares
aos quais não passam por um processo de inspeção. Como agravante
46% dos entrevistados não procuram saber e não se preocupam
com a procedência da carne adquirida. Os produtos industrializados
são submetidos à inspeção, são conservados mais facilmente, além
de serem mais prático, e ainda alguns serem pré-cozidos (SILVA &
SILVA, 2009).
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O motivador pela compra e consumo da carne bovina segundo a
entrevista foi o sabor da carne, como demonstrado na Figura 2. A
carne de aves toma a segunda posição de carne mais consumida,
segundo os entrevistados é uma opção saudável. As pesquisas
demostraram que a exigência da carne se baseia não apenas sobre
a produção dos animais, mas também como o consumo dessa
carne pode refletir na saúde e nutrição humana. Esses fatores estão
pesando para a decisão na escolha dos produtos. (VERBEKE et al.,
2007; FONSECA & SALAY, 2008).
A carne suína é apontada pelos entrevistados como pouco consumida
(Figura 1), porém também é apontada como uma carne mais
saborosa que a de aves (Figura 2). Umas das percepções adquiridas
no questionário era a constante relação com doenças transmissíveis.
Dos entrevistados 33% associaram um número maior de doenças
para esta espécie, dentre as doenças citadas temos; Verme, Câncer,
Febre, Gripe Suína, Doença do Porco, Neurocistocercose, Bactéria.
Para a espécie bovina 19% conheciam e elencou como doenças
transmitidas por bovinos a Brucelose, Salmonelose, Ácido Úrico,
Câncer, Tuberculose, Aftosa, Verminose, Artrite e para as Aves
foram mencionadas por 6% dos entrevistados a Salmonela, Bactéria,
Hormônios, Gripe e 42% não souberam responder.

Figura 2: Características para escolha dos produtos cárneos nas diferentes espécies animais.

Para Silva & Silva (2009) o principal entrave no consumo de carne
suína pode estar atrelado à falta de investimentos em marketing,
pois a maior parte das pessoas não tem conhecimento sobre a
qualidade nutricional da carne suína, a frequência de consumo pode
ser aumentada, pois a maioria dos entrevistados que a consomem é
apreciador do seu sabor. Já para Santos et al. (2011), a razão mais forte
para o não consumo da carne suína apontada pelos consumidores
pode estar relacionada com questões culturais, as quais têm relação
direta com a oferta de carnes local, como carne bovina e peixes.

Figura 3: Aspectos observados na hora da compra de produtos cárneos em Sousa-PB.

Sobre o ambiente da venda de produtos cárneos foi apontado
por 62% dos entrevistados que levam em consideração a higiene.
Dentre as características organolépticas, coloração e consistência
foram mais elencadas pelos entrevistados como determinantes
para a qualidade da carne (Figura 3). Em outras pesquisas, vários
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aspectos foram apontados como importantes, como data da
validade, presença do selo de inspeção, aspectos esses encontrados
em produtos industrializados (Francisco et al. 2007). Observouse assim que os consumidores possuem critérios adequados para
escolha de um produto de qualidade, porém alguns desses, ainda
são negligenciados como, por exemplo, a procedência dos produtos,
que influência diretamente a qualidade dos mesmos. Possivelmente
se faz necessário um incentivo aos consumidores para se tornar um
hábito ampliar os critérios que já possuem.

Figura 4: Gráfico de Frequência de Consumo de carnes na semana em Sousa-PB.
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A maioria dos entrevistados possui uma renda mensal entre um
salário mínimo (39%), dois (32%) ou três (17%) salários mínimos,
essa observação não limitou e não influenciou a preferência dos
entrevistados, que mantiveram uma frequência constante de
consumo da carne de aves junto a carne bovina ao longo da semana
(Figura 4). Sendo essas duas opções um demonstrativo da satisfação
pelo sabor e preocupação com saúde humana. Essa mesma concepção
foi demonstrada por Silva & Silva (2009) que no quesito preço, os
resultados demonstraram ainda que o consumidor valoriza outros
atributos, o que pode ser evidenciado em várias respostas como:
qualidade, higiene, aparência. A Figura 4 mostra que mesmo com
um poder aquisitivo relativamente baixo, os consumidores estão
priorizando produtos que julgam ser mais saborosos e/ou saudáveis
e não os mais baratos.
Apesar de Segundo Vermeir & Verbeke (2006) demonstrar que é
cada vez mais alta a preocupação dos consumidores quanto ao bem

estar e o impacto ambiental da criação de animais para produção
de carne. Esse fato não foi observado na pesquisa, onde 82% dos
entrevistados não souberam responder sobre bem estar animal e sua
relação com a saúde humana (Figura 5). A crescente percepção do
bem-estar animal por parte dos consumidores é evidente e impõem
importante peso na tomada de decisões por parte das indústrias.
Segundo THOMS et al., (2007), é comum observar, em âmbito
mundial, sistemas de produção adotando alterações que levem em
consideração o bem-estar animal, o cuidado com o meio ambiente
e sustentabilidade.

Figura 5: Gráfico da percepção sobre o bem estar animal dos consumidores de carne em Sousa-PB.
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Conclui-se que o consumidor do município de Sousa busca produtos
cárneos atraídos pelo sabor e preferentemente optam pela carne
bovina, seguida por produtos mais saudáveis, como a carne de
frango. A carne suína é indicada como saborosa, porém a mais
prejudicial à saúde. A renda familiar não é um entrave para a escolha
da carne da preferência do consumidor. Mas a cultura local, neste
estudo, se mostra incentivador, pois o hábito da compra de carnes
em feiras livres e pontos de venda de carne influenciam diretamente
a procura por produtos in natura. O consumidor de Sousa é carente
de informação sobre dados nutricionais, sanitárias e bem estar
animal das diferentes espécies fornecedoras de carne. A presença
efetiva de profissionais e acadêmicos de medicina veterinária pode
contribuir na difusão de conhecimento de informações cruciais para
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CONCLUSÃO

a saúde humana. Conclui-se ainda que sejam necessárias ações com o
objetivo de orientar o consumo consciente das carnes das diferentes
espécies animais e difundir a importância do médico veterinário na
orientação e inspeção de produtos cárneos.
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RESUMO
O objetivo da pesquisa foi a caracterização do perfil socioeconômico
dos criadores de ovinos no perímetro irrigado das várzeas de Sousa PB, foram visitadas 15 unidades produtoras, onde foram feitos vários
questionamentos. Os resultados obtidos foram 86,6% alfabetizados,
porém 53,8% baixo nível escolar, 60% possuem outra fonte de
renda, 46,6% proprietários, 46,6% assentados, 100% possuem
acesso a maioria dos serviços básicos, 80% dispõem de assistência
médica veterinária, 100% não fazem registro de receitas e despesas,
100% das unidades priorizam a produção de carne, a forma de
criação se dividem em 60% semi-intensivo, 26,6% extensivo e
13,3% intensivo, a média da idade de abate é de 11 meses. Como
conclusão é necessário melhorar a unidade de produção, por meio
de se fortalecer a infraestrutura física, melhorar o aproveitamento
do alimento disponível na propriedade, a capacitação e organização
dos criadores são necessárias, onde melhores técnicas de criação
poderão ser compartilhadas entre todas as unidades produtivas.
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SOCIO-ECONOMIC STUDY OF SHEEP
BREEDERS IN SEMI-ARID OF PARAIBA
ABSTRACT
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The objective of the research was to characterize the socioeconomic
profile of sheep farmers in the irrigated plains of Sousa - PB, 15
production units were visited, where several questions were made.
The results were 86.6% literate, but 53.8% lower educational level,
60% have another source of income, 46.6% owners, 46.6% settled,
100% have access to most of basic services, 80 % have veterinary
care, 100% do not record income and expenses, 100% of the units
prioritize the production of meat, the form of creation is shared
in 60% semi-intensive, 26.6% extensive and 13.3% intensive, the
average slaughter age is 11 months. In conclusion it is necessary
to improve the production unit, by means of strengthening the
physical infrastructure, improve the utilization of food available at
the property, training and organization of the creators are required
where the best techniques of creation and may be shared among all
production units.
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INTRODUÇÃO
O Nordeste brasileiro abriga um rebanho ovino de aproximadamente
9.857.754 milhões de cabeças, segundo o IBGE, (2010) isso
corresponde a 56,7% do rebanho nacional, sendo que no estado da
Paraíba se concentram mais de 430 mil cabeças e mais da metade
destes, está concentrada no alto sertão paraibano. Entretanto, os
sistemas de criação predominantes são caracterizados por baixos
índices zootécnicos, em consequência da precária nutrição, dos
problemas sanitários, do manejo ineficiente e do baixo potencial
genético dos animais.
No Brasil, a carne de cordeiros e cabritos, apesar de ainda possuírem
preços considerados elevados, vem cada vez mais conquistando
novos consumidores, principalmente nos grandes centros urbanos.
A forma que atualmente se apresenta esses produtos (cortes
selecionados resfriados ou congelados) e a sua alta qualidade
intrínseca, torna a carne ovina quase irresistível ao consumidor.

A agricultura familiar apresenta o caráter multifuncional que,
representa uma tentativa de reconhecer que os estabelecimentos
agrícolas e, portanto, os agricultores que neles vivem e trabalham,
estabelecem suas estratégias familiares e desempenha outras
“funções” não exclusivamente produtivas e mercantis. Portanto não
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No Nordeste a maior parte da produção animal é voltada para
subsistência, importante fonte de alimento para as populações
do meio rural, fornecendo carne e derivados (COSTA, 2007).
A agricultura também é a fonte principal de ocupação e renda,
a base para criação de novas alternativas econômicas e para o
desenvolvimento de atividades de transformação e comercialização.
Segundo Sousa (2009), os sistemas de produção tradicionais na
Paraíba caracterizam-se pela diversidade de cultivos e da criação que
permite a adaptação às variadas condições edafoclimáticas. Nesse
contexto, a diversificação busca o atendimento das necessidades da
família, principalmente para sua alimentação, e para uma série de
consumos intermediários, sobretudo na alimentação do gado e de
pequenos animais, além da contribuição das diversas atividades na
composição da renda monetária da propriedade.

se pode falar de desenvolvimento rural sustentável sem relacionálo a agricultura familiar, pois esse segmento, além de ocupar a
maioria dos estabelecimentos brasileiros, favorece o emprego de
práticas produtivas industriais e a preservação do meio ambiente,
além de geração de emprego, de renda e de alimentos, mas para
tanto, é imprescindível o apoio técnico qualificado, resultando em
alta relação benefício:custo, otimização dos recursos existentes, e
alocação coreta do capital e definição do sistema produtivo.
O presente estudo teve o objetivo de caracterizar o perfil
socioeconômico dos criadores de ovinos da agricultura familiar,
distribuídos no Perímetro Irrigado das Várzeas de Sousa (PIVAS)
localizado no município de Sousa no alto sertão Paraibano, a fim de
se saber as possibilidades referentes ao uso dos recursos produtivos
e as características e motivações dos mesmos.

MATERIAIS E MÉTODOS
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O estudo foi realizado no Perímetro Irrigado das Várzeas de Sousa
(PIVAS) localizado no município de Sousa, na região oeste do alto
sertão paraibano.
Foram obtidas informações sobre os aspectos culturais, ambientais,
econômicos, técnicos e sociais de quinze unidades de produção,
viabilizadas com a aplicação de questionários com os seguintes
critérios: recursos (terra e mão de obra), capital (diversidade de
sistemas produtivos, infraestrutura e capital social), dinâmica
produtiva, produtos oriundos dos sistemas agropecuários e seus
respectivos destinos, fontes de renda e projeto da família. Com as
informações obtidas foi montada uma matriz, com as variáveis que
melhor contribuam para os objetivos do trabalho.
Foi feita uma descrição qualitativa e os dados obtidos foram
organizados e transformados em dados percentuais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As unidades produtivas mostraram índices de qualidade de vida
confortáveis, onde a grande maioria dos produtores tem acesso a

serviços básicos essenciais como saúde, educação, energia elétrica,
água potável e alimentação balanceada, 60% dessas unidades possuem
fonte de renda extra, que podem ser pensões, aposentadorias, ajudas
governamentais, rendas de pequenos comércios ou outros, e 66,6%
têm acesso ao crédito rural (TABELA 1). A maioria dos produtores
é alfabetizada (86,6%), havendo diferença apenas no nível de
escolaridade, mais da metade desses possuem apenas o ensino
fundamental (53,8%).
Das unidades entrevistadas 46,6% ou tem a posse da terra ou é assentada,
33,3% possuem mão de obra empregada e na maioria das unidades a
força de trabalho é derivada da própria família (TABELA 1), o que pode
possibilitar a permanência do produtor rural e dos seus filhos no campo
devido a oferta de trabalho na própria unidade produtiva.

Tabela 1: Perfil socioeconômico dos ovinocultores do Perímetro
Irrigado das Várzeas de Sousa no alto Sertão Paraibano, 2012.
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Cerca de 60% das unidades empregam o sistema de criação semiintensivo, mesmo assim na em todos os casos a fonte principal
de alimento é derivada do pasto é nativo (100%), e ainda 60%
ofertam suplementação aos animais onde foi possível observar que
55,5% utilizam ração comercial e 44,4% suplementam com ração
produzida na própria unidade, quase todos os produtores utilizam
sal mineral (93,3%) e desses, 57,1% utilizam produtos produzidos
especificamente para os ovinos e 42,8% mineralizam com sal comum,
apenas 6,6% fazem reserva de alimentos (TABELA 2). Observa-se que
não se desenvolveu o hábito de cultivar forragem e muito menos de
conservar o excedente produzido no período das chuvas, o que pode
ajudar nos anos mais secos, onde se tem menor oferta de alimentos
e os índices produtivos dos rebanhos são muitos limitados, o que por
muitas vezes obriga os produtores a fazerem reduções importantes
de animais por falta de alimentação. Alguns autores como Moura, et
al., (2000), associam o baixo grau de escolaridade com a dificuldade
na adoção de tecnologias por dificultar a assimilação de informações
de toda ordem.

Variáveis

n/N

Frequência (%)

13/15
7/15
5/15
1/15
2/15

86,6%
53,8%
38,4%
7,7%
13,3%

9/15
4/15
3/15
2/15
2/15
3/15

60%
44,4%
33,3%
22,2%
13,3%
33,3%

9/15
6/15
10/15

60%
40%
66,6%

7/15
7/15
1/15
5/15

46,6%
46,6%
6,7%
33,3%

13/15
13/15
15/15
14/15
15/15

86,6%
86,6%
100%
93,3%
100%

12/15
3/15

80%
20%

Formação escolar do produtor

Medicina Veterinária

3992

Alfabetizados
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Analfabetos
Formação escolar dos filhos dos
produtores
Alfabetizados
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Analfabetos
Não responderam
Outra fonte de renda e acesso a
crédito rural
Sim
Não
Acesso ao Crédito Rural
Condição de posse da terra e
contratam empregados
Proprietários
Assentados
Posseiros
Possuem Empregados
Serviço de saúde, educação e
alimentação
Acesso a Educação
Acesso a Saúde
Acesso a Energia Elétrica
Acesso a Água Potável
Acesso a Alimentação Balanceada
Assistência Médico Veterinária
Sim
Não
Registro das ocorrências
relacionadas ao rebanho
Registram Ocorrências

6/15

-

Registram Receitas e/ou Despesas

0/15

0%

N: Número total de entrevistados. n: Número de respostas afirmativas de cada categoria. Fonte: Dados da Pesquisa.

Dos produtores entrevistados, 80% dispunham de assistência
médico veterinária (TABELA 1). Segundo Bandeira (2005), a
caprinovinocultura familiar da Paraíba apresenta registro promissor,
onde a grande maioria dos produtores tem acesso a assistência
técnica, onde as visitas são semanais ou quinzenais.
Nenhum criador entrevistado faz controle de receitas e despesas
e somente realizam controle do rebanho (TABELA 1). Sem tais
controles não se sabe se a criação está gerando lucros ou prejuízos.
Holanda Júnior e Campos (2003) alertam para a ineficácia da
administração que não faz controle de receita e despesas. É necessária
uma atualização do caráter administrativo dos produtores (FARIA et
al. 2004).
A finalidade zootécnica em todas as propriedades é a produção de
carne e a média da idade de abate é de 11 meses, o destino comercial
da carne produzida em sua maioria é o comércio da cidade de Sousa
(60%) e uma parcela menor é vendida na própria comunidade
(33,3%) (TABELA 2). Nenhum produtor soube informar o peso
de abate como também um número de animais abatidos por ano,
a pele dos animais abatidos em todos os casos eram doadas e/ou
descartadas.
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Tabela 2: Características do rebanho de ovinos dos produtores do
Perímetro Irrigado das Várzeas de Sousa no alto Sertão Paraibano, 2012.
Variáveis

n/N

Frequência (%)

Tamanho e composição do rebanho
Número de Animais (Machos e Fêmeas)

418

Tipo de exploração
Produção de Carne
Regime de Criação

15/15

100%
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O consumo de carne ovina no país é de 1,0 kg por habitante por ano,
esse valor é relativamente baixo, mas o mercado está em expansão,
a região Nordeste ainda é o maior consumidor de carne ovina
e em algumas regiões como a de Petrolina os investimentos em
estabelecimentos especializados no preparo de carnes ovinas elevou
o consumo per capita para 12 kg/hab./ano (ALVES, 2005).

Semi-intensivo
Extensivo
Intensivo

9/15
4/15
2/15

60%
26,6%
13,3%

15/15
2/15
1/15
9/15
5/9
4/9
14/15

100%
13,3%
6,7%
60%
55,5%
44,4%
93,3%

Sal Mineral Ovino

8/14

57,1%

Sal Mineral Comum

6/14

42,8%

Manejo nutricional
Pasto Nativo
Pasto Cultivado
Capineira
Suplementam
Ração Comercial
Ração Caseira
Mineralizam

Fazem Silagem

/15

Finalidade Zootécnica
Idade de Abate
Vendido com base no Peso Vivo
Vendido com base no Peso de Carcaça
Negociado em Comércio Local
Negociado em Comércio Regional

9/15
5/15
5/15
9/15

Média de 11 Meses
60%
33,3%
33,3%
60%

N: Número total de entrevistados. n: Número de respostas afirmativas de cada categoria.. Fonte: Dados da pesquisa.
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O número de animais que compõem os rebanhos das unidades
estudadas ainda se mostra pequeno, isso mostra que a atividade não
é explorada em todo seu potencial pelos produtores.
Embora se observe em algumas comunidades iniciativas no sentido
de se estabelecer um processo de organização com associações
de produtores sendo criadas, esse processo ainda é muito débil.
Predomina uma grande desorganização dos produtores tanto nos
processos internos de criação no controle da produção, quanto na
articulação externa entre os próprios produtores, isso dificulta o
desenvolvimento da atividade.

CONCLUSÃO
A ovinocultura se mostrou uma atividade não rentável na região,
onde a falta de tecnologias produtivas adequadas implantadas
nas propriedades é responsável pelo entrave no crescimento da
produção, fazendo com que a atividade tenha pouca visibilidade no

próprio mercado interno da região. A falta de assistência zootécnica
ou sua ineficiência colabora ainda mais com a ausência de controle
zootécnico o que reflete na produção de maneira negativa.
A comercialização ainda está desordenada, o produtor tem um
alto custo de produção com o que gera alto custo ao consumidor, a
comercialização em sua maioria compreende as propriedades, feiras
livres ou açougues de baixo padrão, alguns produtos com grande
potencial de mercado ainda são desprezados como a pele que possui
um mercado aberto e que atua abaixo da sua capacidade total. A
melhor articulação dos produtores tanto na produção quanto na
comercialização dos produtos se mostra importante e decisiva na
melhoria da ovinocultura regional.
É necessária a participação do poder público como incentivador da
atividade seja ajudando na produção desenvolvendo campanhas de
vacinação e vermifugação e distribuindo sementes forrageiras, ou
na própria comercialização, implantando feiras e mercados públicos
municipais a fim de potencializar a ovinocultura.
Deve-se dar importância e melhorar a unidade de produção, por meio de se
fortalecer a infraestrutura física, melhorar o aproveitamento do alimento
disponível na propriedade, produzindo o alimento e armazenando, para
isso a capacitação e organização dos criadores são necessárias, onde
melhores técnicas nutricionais, sanitárias e reprodutivas poderão ser
compartilhadas entre todas as unidades produtivas.
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A Amazônia é conhecida pelo seu alto potencial florestal e por
possuir uma enorme biodiversidade, sendo muitas espécies
endêmicas. O grupo das serpentes se destaca por possuir mais
de 149 espécies conhecidas, entre elas a Jiboia Amazônica (Boa
constrictor constrictor). Tendo em vista a limitada literatura sobre
as patologias que acometem os répteis e a necessidade de maiores
estudos acerca do assunto, o presente trabalho buscou analisar
os achados necroscópicos em um espécime de Boa c. constrictor
oriundo de um criatório localizado no município de Santo Antônio
do Tauá. O exame necroscópico revelou a presença de ulcerações e
abscessos na cavidade oral, além de abscessos localizados na segunda
pinta e entre a terceira e quarta pintas. Foram observadas áreas
irregulares de coloração esbranquiçada no ápice do coração, leve
congestão hepática e ausência de tecido adiposo no corpo do animal.
A presença de ectoparasitas foi observada na região da cabeça e
cloaca, além da presença de um nematoide fêmea nas fezes. A causa
mortis foi atribuída a presença de lesões ulcerativas e abscessos
no lábio superior e cavidade oral, respectivamente, levando a uma
diminuição do escore corporal do animal e a persistência deste
processo resultando no óbito da serpente.

FINDINGS NECROSCOPIC IN AMAZONIC
JIBOIA (Boa constrictor constrictor
LINNAEUS, 1768) ARISING FROM A
VIVARIUM IN NORTHEAST OF PARA
ABSTRACT
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Amazon is known for its high forestry potential and have a great
biodiversity, with many endemic species. The group of snakes stands
out for having more than 149 known species, including the Amazon
Jiboia (Boa constrictor constrictor). Given the limited literature
on diseases affecting reptiles and the need for more studies on the
subject, this study sought to examine the findings necroscopic in
a specimen of Boa c. constrictor arising from a vivarium located
in Santo Antonio do Taua. The autopsy revealed the presence of
abscesses and ulcerations in the mouth, as well as localized abscesses
on the second paint and between the third and fourth spots. Irregular
areas of whitish at the apex of the heart, mild hepatic congestion and
lack of fat on the body of the animal were observed. The presence
of ectoparasites was observed in the head and vent region, and the
presence of a female nematodes in the faeces. The cause of death was
attributed to the presence of ulcerative lesions and abscesses on the
upper lip and oral cavity, respectively, leading to a decrease in body
condition of the animal and the persistence of this process resulting
in the death of the snake.
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KEY-WORDS: Necropsy, snake, maladaptatoin syndrome.

INTRODUÇÃO
São conhecidas mais de 149 espécies de serpentes para a Amazônia
brasileira (ÁVILA-PIRES et al., 1997), dentre elas está a Jiboia
Amazônica (Boa constrictor constrictor Linnaeus, 1758), que, no
Brasil, ocorre da Amazônia até o nordeste (AMARAL, 1977).
Segundo Henderson et al. (1995), esta espécie pode atingir até 4,20
metros de comprimento. Eventualmente apresenta comportamento
arborícola, mas na maior parte do tempo, é terrícola. Sua atividade
ocorre principalmente durante a noite, entretanto também pode
apresentar atividade durante o dia (MARTINS & OLIVEIRA, 1998;
BERNARDE & ABE, 2006), sendo encontrada tanto em áreas de
florestas como ambientes alterados (MARTINS & OLIVEIRA,
1998; BERNARDE & ABE, 2006). Segundo Greene (1997), Boa c.
constrictor é considerada uma espécie generalista quanto a sua dieta.

Dentre as serpentes criadas com finalidade de atender ao mercado
pet, a jiboia tem se destacado devido a uma combinação de um
comportamento tranquilo em cativeiro, associado ao tamanho e seu
padrão estético, levando a um aumento na procura comercial destes
animais. Esse fato tem fomentado a criação com fins comerciais
deste réptil e aumentado à necessidade de um maior contingente de
informações relacionadas a esta espécie (NETO et al. 2009).
De forma geral, estudos acerca de espécies amazônicas, são muito
incompletos, particularmente para alguns grupos como répteis
e anfíbios (FROTA et al., 2005). Segundo Oliveira et. al. (2012),
o conhecimento das patologias em répteis ainda são pouco
difundidos, reforçando a necessidade de maiores estudos acerca
do assunto. Neste sentido, os exames de necropsia em répteis são
de suma importância, pois podem expandir o entendimento das
enfermidades neste grupo.
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Ao longo dos anos, uma grande variedade de espécies selvagens
tem sido adotada como animais de companhia. Nos Estados Unidos
da América, aproximadamente vinte milhões de norte-americanos
criam algum tipo de réptil, sendo estes em sua maioria serpentes
(DAS; BANERJEE, 2004).

O exame de necropsia se trata de um procedimento médico onde
há a abertura e a inspeção detalhada e metódica das cavidades e
órgãos do animal morto (CARDOSO, 2002), a partir da realização do
mesmo é possível fazer dos achados que auxiliem na determinação
da causa mortis do animal analisado.
Segundo Barreto et. al. (2009), os principais problemas clínicos
encontrados em serpentes são as ectoparasitoses e estomatites,
seguidos de pneumonia e infecções bacterianas. O estudo revela
que o índice destas enfermidades é maior em serpentes silvestres,
diferentemente das nascidas em cativeiro, que por sua vez, são
acometidas principalmente pela síndrome da má adaptação,
uma afecção associada ao estresse prolongado decorrente de um
manejo inadequado, como acomodações, condições ambientais ou
alimentação (SERAPICOS et al., 2005). Além disso, os resultados
mostram que os problemas ocorrem principalmente em períodos
chuvosos devido à alta umidade, afetando o metabolismo do
animal e levando-o a ter problemas como pneumonia e estomatites
(BARRETO et al., 2009).
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Dentre as diversas enfermidades atribuídas às serpentes, a estomatite
é tida como uma das mais prejudiciais para os animais, pois interfere
na alimentação dos mesmos ao causar dificuldade na projeção da
cavidade oral para obtenção do alimento (POUGH et al., 2008).
A estomatite é uma infecção muito comum do trato digestivo superior
de serpentes, caracterizada por uma infecção da cavidade oral, onde
os animais afetados podem apresentar anorexia e debilidade. Quando
não tratada, pode ter como resultado o óbito. Esta enfermidade está
ligada à erros de manejo alimentação errônea e principalmente ao
estresse, pois o mesmo deprime o sistema imunológico, deixando
o réptil susceptível a afecções (MADER, 1996). Pode haver
complicações quando esta enfermidade é associada a osteomielite
das estruturas da cabeça ou pneumonia bacteriana, por meio de
inalação de debris celulares levando a um quadro de septicemia e
consequente óbito do animal (JACOBSON, 2007).
O objetivo do presente estudo foi realizar o estudo necroscópico de

um espécime de Boa c. constrictor, o que pertenceu ao plantel de um
criatório localizado no município de Santo Antônio do Tauá, visando
contribuir para a determinação da causa morte assim como para a
compreensão dos processos patológicos que afligem esta espécie.

MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado em um exemplar de Boa c. constrictor,
macho, que foi encaminhado para o Laboratório de Patologia
Veterinária (LaboPat) da Universidade Federal Rural da Amazônia
(UFRA) por um criatório localizado no município de Santo Antônio
do Tauá, Pará (latitude 01º09’07” sul e longitude 48º07’46” oeste).
A serpente foi armazenada no freezer do laboratório até o momento
da necropsia, a qual foi realizada de acordo com a técnica descrita
por Martínez-Acevedo (2012), sendo dividida em duas etapas: Exame
externo, que consistiu da análise da pele e mucosas, e o Exame Interno,
que analisou a cavidade celomática e todos os órgãos alocados.
A identificação dos ectoparasitas foi feita de acordo com Serra-Freire
& Mello (2006).
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Durante o exame externo notou-se a presença de ectoparasitas
principalmente na região da cabeça (Figura 1) e da cloaca. Estes
apresentavam gnatossoma mais longo que largo, festões, estigma
em forma de vírgula e escudo ornamentado, sendo classificado
como do gênero Amblyomma (MONTEIRO et al., 2010), segundo
a literatura o A. rotundatus é a espécie mais comum em serpentes
(KOLESNIKAVAS et al., 2006). Geralmente os ectoparasitas
manifestam-se com menor gravidade, porém podem provocar
ulcerações na derme, mucosa e órgãos anexos (LIZASO, 1984).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 1: Ectoparasitas localizados na região da cabeça de um espécime de Boa constrictor constrictor proveniente
de um criatório, Santo Antônio do Tauá, Pará.
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Foram localizados abscessos nas regiões da segunda pinta e entre a
terceira e quarta pintas, estes podem ser associados a pancadas e/ou
traumatismos decorrentes do manejo inadequado ou troca de tratador
(BARRETO et al., 2009). Na região dorsal esquerda da cavidade oral
e entre os dentes superiores esquerdos, foram observados abscessos
com tamanhos variados, de coloração amarelo-esverdeado e textura
rígida (Figura 2). Na região do lábio superior foi encontrada uma
lesão característica de ulceração (Figura 3).

Figura 2: Cavidade oral de Boa constrictor constrictor
apresentando estomatite.

Figura 3: Cavidade oral de Boa constrictor constrictor
apresentando ulceração no lábio superior.

Abscessos e estomatites são causados normalmente por manejo
incorreto, má nutrição (especialmente deficiências de vitamina
C), assim como traumatismo decorrente de mordidas, ferimentos,
injeções, contenção, alimentação forçada ou colisão com paredes do

recinto (MCEACHERN, 1991). Estes fatores predispõem o animal
a infecções secundárias, inicialmente caracterizadas por ulcerações
das mucosas circundantes com um acúmulo de material caseoso
dentro das membranas mucosas. Os principais agentes etiológicos
são bactérias como Pseudomonas spp., Proteus spp., Aeromonas
spp., Serratia spp., Providencia spp. e Escherichia coli (HOPPMANN;
BARRON, 2007; JACOBSON, 2007).

O habitat e a dieta das serpentes são fatores que predispõem á
infestações por helmintos, no entanto, esta geralmente não causa
doença, exceto quando há uma grande carga parasitaria ou parasitas
em locais atípicos. Dentre os diversos parasitas descritos em
serpentes os gêneros Ophiotaenia, Acanthotaenia, Crepidobothium,
Spirometra, Rhabdias, Acanthorbdias, Ophidascaris, Plolydelphis e
Kalicephalus são os mais comumente observados (CUBAS; SILVA;
CATÃO-DIAS, 2006).
A alta mortalidade encontrada nos cativeiros de serpentes é
descrita por alguns autores como a síndrome da má adaptação. Essa
síndrome é descrita como uma enfermidade que aflige serpentes
mantidas em cativeiro. (NARDONI et al., 2008). O caso em estudo
mostra claramente que o animal manifestou basicamente, todos
os sinais e sintomas descritos na literatura para caracterizar esta
síndrome. Segundo Cheatwood et al., 2003 ela ocorre devido ao
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No exame interno, o fígado apresentou-se levemente congesto. O
animal apresentava uma condição de escore corporal muito baixa,
uma vez que não foi observada nenhuma reserva de gordura
corporal na cavidade celomática, situação característica de anorexia.
Nos serpentários, normalmente a anorexia é proporcionada pelo
estresse causado na adaptação da serpente ao ambiente do cativeiro
(LACAZ et al., 1991). Segundo Martínez-Acevedo (2012), a presença
destas reservas está associada a uma boa condição corporal, somado
a isso, no esôfago e estômago não foram encontrados resquícios
alimentares, bem como no intestino delgado, o que reforça a
condição de inapetência do animal. Uma pequena quantidade de
fezes e ácido úrico foi observada na porção final intestino grosso. Na
análise das fezes foi encontrado um nematoide.

estresse prolongado decorrente de um ambiente cativo e recusa de
alimentação. Os tecidos tendem a perder a integridade estrutural
e diversas enfermidades começam a se manifestar tais como,
ulcerações da mucosa oral e entérica, além de ocorrer debilidade
alimentar e um aumento dos efeitos de parasitismo.

CONCLUSÃO
A alteração de maior relevância encontrada na necropsia localizouse na cavidade oral, onde foram encontradas áreas ulceradas e
abscessos, caracterizando um quadro de estomatite, sendo este,
resultado da síndrome da má adaptação. Esse conjunto de sintomas,
está relacionado com na maioria dos casos com o estresse pelo qual
os animais passam em cativeiro, e pelo manejo incorreto.
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A integridade da cavidade oral é de fundamental importância na
projeção da alimentação. Qualquer alteração nesta área dificulta
os processos de ingestão alimentar tais como a deglutição,
quimicamente, ao dardejar a língua. Lesões na cavidade oral causam
a inanição, e o organismo consome todas as reservas energéticas e
a persistência deste persistência deste processo pode levar ao óbito
do animal.
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ASPECTOS BIOCLIMATOLÓGICOS EM
CAPRINOS CRIADOS NO NORDESTE
BRASILEIRO
L. A. S. Figueiredo Filho [PQ]¹ | M. D. M. R. Azevêdo [PQ]2
N. P. S. Santos [PQ]3

RESUMO
Os criadores de caprinos na região nordestina do Brasil sofrem
com as condições climáticas inóspitas, caracterizada por altas
temperaturas, umidades do ar e radiação solar. Esses elementos
climáticos acarretam mudanças fisiológicas nos animais, com intuito
de manter a homeotermia, desviando energia para manutenção
térmica. Está condição causa redução no desempenho produtivo,
já que os aspectos produtivos ficam para segundo plano, causando
prejuízos econômicos na atividade, pois diminui-se a eficiência
produtiva, como perda de peso, devido a diminuição da ingestão
de alimentos e baixa na produção de leite. Além de mudanças em
parâmetros fisiológicos e comportamentais, verificam-se também
alterações hematológicas e endócrinas, que muitas vezes pode
acarretar risco de morte aos animais. Portanto, a criação de caprinos
adaptados às condições estressantes seria uma saída para melhorias
no desempenho produtivo na caprinocultura do Nordeste brasileiro.
Além disso, o manejo do ambiente em função dos elementos
climáticos é essencial para amenizar o estresse térmico sob os
animais, promovendo adequação das práticas de manejo.
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BIOCLIMATOLOGICAL ASPECTS IN GOATS IN
NORTHEAST BRAZIL
ABSTRACT
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The creators of goats in the northeastern region of Brazil suffer
from the inhospitable climatic conditions, characterized by high
temperatures, moisture from the air and sunlight. These climatic
elements cause physiological changes in the animals, in order to
maintain homeothermy, diverting energy to thermal maintenance.
Is condition causes reduction in the productive performance, since
the productive aspects are to the background, causing economic
losses in the activity, as decreases the production efficiency, as
weight loss due to decreased food intake and low milk production.
In addition to changes in physiological and behavioral parameters,
there are also-hematologic and endocrine changes, which can often
result in a risk of death to animals. Therefore, goat rearing adapted
to stressful conditions would be an outlet for improvements in the
productive performance in goat northeastern Brazil. Moreover, the
management of the environment in terms of climatic elements is
essential to alleviate heat stress in animals by promoting adequacy
of management practices.
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KEY-WORDS: bioclimatology, goat, thermal stress, homeothermy, thermoneutral.

INTRODUÇÃO
A influência de elementos climáticos sobre caprinos criados no
Nordeste brasileiro é fator determinante nessa atividade, visto a
interação desses elementos com a fisiologia destes animais. Logo,
para a consolidação de produtos e subprodutos da caprinocultura
no mercado consumidor é fundamental que maior atenção seja
dada aos aspectos bioclimáticos, assim proporcionando as melhores
condições para que os animais expressem a máxima produção.
O clima do Nordeste do país caracteriza-se por altas temperaturas do
ar, elevadas umidade do ar e radiação solar intensa, que associada a
outros elementos climáticos e instalações inadequadas, proporciona
condições de ambiente desconfortáveis, ou seja, situação de estresse
térmico, acarretando alterações fisiológicas que refletirão sobre o
desempenho e a eficiência produtivas dos animais.

Um ambiente é dito confortável quando o animal encontra-se em
equilíbrio térmico com ele, ou seja, o calor produzido (termogênese)
pelo metabolismo animal é perdido (termólise) para o meio
ambiente sem prejuízo apreciável ao seu rendimento. Quando isso
não ocorre, caracteriza-se estresse por calor e o uso de artifícios
capazes de manter o equilíbrio térmico entre o animal e o ambiente
faz-se necessário (PIRES; CAMPOS, 2009).
O presente trabalho objetivar realizar uma revisão de literatura
dos aspectos bioclimáticos na criação de caprinos, enfatizando as
principais alterações fisiológicas que ocorrem em caprinos criados
na região Nordeste do Brasil.
Aspectos bioclimatológicos de caprinos criados no nordeste
brasileiro
As condições inóspitas da maior parte do Nordeste brasileiro,
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É imprescindível o conhecimento da interação entre os animais e
o ambiente, além do conhecimento da capacidade de adaptação
das espécies e raças exploradas, para a adequação dos sistemas de
criação e adoção de estratégias de manejo a serem utilizadas para
maximizar as respostas produtivas.

como escassez de alimento e altas temperaturas, causam, em
geral, prejuízos à eficiência produtiva e reprodutiva dos animais
(BEZERRA et al., 2008). O clima é um dos componentes ambientais
que exerce efeito mais pronunciado sobre o bem-estar animal e, por
consequência, sobre a produção e produtividade. É considerado,
portanto, fator regulador ou mesmo limitador da exploração animal
para fins econômicos (PEREIRA, 2005).
Dentre os elementos do clima sobre as reações fisiológicas dos
animais, a elevada temperatura ambiente, a umidade do ar e a
radiação solar direta são elementos estressantes, normalmente
associados ao baixo desempenho dos ruminantes nas regiões
tropicais (SILVA, 2000; MEDEIROS et al., 2008).
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Logo, na criação de caprinos nos trópicos é importante atenção
com o conforto dos animais, principalmente no tocante a zona de
termoneutralidade, conceituada como sendo a faixa de temperatura
ambiente efetiva dentro da qual o custo fisiológico é mínimo, a
retenção de energia da dieta é máxima e o desempenho produtivo
esperado também é máximo (SILVA, 2000). Para Silanikove (2000),
o conceito mais apropriado de zona de termoneutralidade é aquele
que descreve a interrelação entre animal e ambiente.
O manejo do ambiente é explorado em função da influência dos
elementos climáticos sobre a fisiologia animal e desempenho
produtivo, de forma a proporcionar melhorias no conforto animal,
amenizando possíveis problemas advindos dessa interação
ambiente-animal. Portanto, para maior eficiência na caprinocultura,
seja de corte ou leiteira, deve-se conhecer as variáveis climáticas da
região de criação e suas ações sobre as respostas comportamentais
e fisiológicas dos animais, componentes importantes na adequação
do sistema de produção aos objetivos da atividade pecuária (SOUZA
et al., 2011).
Efeitos do estresse térmico em caprinos criados no Nordeste
brasileiro
A pecuária nos trópicos, independente da espécie, é limitada
principalmente pelo estresse térmico (SOUZA et al., 2005), expondo

cada vez mais espécies e raças de animais a uma condição estressante.
Em condições de altas temperaturas ambientais associadas à elevada
umidade do ar e a radiação solar intensa, ocorrem mudanças
negativas nas reações fisiológicas e comportamentais dos animais
(SILVA, et al., 2006; MEDEIROS et al., 2008), que visam ajustar
tal desequilíbrio, aumentando a dissipação de calor por meio
principalmente da termólise cutânea e da respiratória (SILVA, 2000;
OLIVEIRA et al., 2005; SANTOS et al., 2005).

A evaporação é a principal via de dissipação da energia térmica
dos animais em situações de elevados níveis de temperatura
ambiente, ocorrendo na superfície da epiderme (sudação) e no trato
respiratório. No entanto, nessas condições, a condução, a convecção
e a radiação podem eventualmente tornar-se mecanismos de ganho
de energia térmica, pois dependem diretamente da temperatura
ambiente (MAIA et al., 2005; OLIVEIRA et al., 2005).
Além dos elementos climáticos, a ingestão de alimentos,
considerando-se os aspectos quantitativos e qualitativos, influencia
a produção de calor endógeno nos ruminantes, portanto, aumenta
variáveis fisiológicas (GOMES et al., 2008).
Fisiologicamente, à medida que a temperatura ambiente aumenta,
a eficiência das perdas de calor sensível diminui devido ao menor
gradiente de temperatura entre a pele do animal e a do ambiente.
Nessa situação, o animal pode até certo ponto manter a temperatura
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Caprinos de raças exóticas e nativas criados no semiárido paraibano,
como Anglonubiana, Boer, Moxotó e Savana, possuem o mesmo nível
de tolerância ao calor, monstrando-se adaptados fisiologicamente
às condições climáticas do local, já que pouco esforço do sistema
termorregulador dos animais foi observado, constatado pela
discreta variação nos parâmetros fisiológicos (SILVA et al., 2006).
Em termoneutralidade a produção animal é maximizada já que
haverá um gasto mínimo de energia para manter a homeotermia
(SOUZA et al., 2005). Portanto, a seleção de animais adaptados a
ambientes adversos seria a melhor alternativa para a maximização
da produtividade (CEZAR et al., 2004).

corporal por meio de vasodilatação, que aumenta o fluxo sanguíneo
periférico e a temperatura da pele, no entanto, se a temperatura
ambiente continuar a subir o animal passa a depender da perda de
calor por evaporação através da respiração e/ou sudorese (REECE,
1996). Se o animal não conseguir dissipar calor excedente através dos
mecanismos citados, a temperatura retal e a frequência respiratória
aumentam acima dos valores fisiológicos normais e desenvolve-se
o estresse calórico, responsável em parte pela baixa produtividade
animal nos trópicos.
Durante o dia alterações fisiológicas são percebidas na mudança
de turno, quando temperatura retal, frequência respiratória,
temperatura superficial da pele e frequência cardíaca são mais
elevadas no turno da tarde (SILVA et al., 2006; MEDEIROS et al.,
2008; SOUZA et al., 2008; SILVA et al., 2010), aumentando-se de
38,9, 30,3 e 29,5 no turno da manhã, para 39,3°C, 49,5 mov. min-1 e
33,3°C no turno da tarde, respectivamente.
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A temperatura retal normal em caprinos oscila de 38,5 a 39,7°C,
sendo parâmetro fisiológico de referência para avaliação da
homeotermia (PEREIRA, 2005). Quando ocorre uma elevação
acentuada na temperatura do ar, os mecanismos termorregulatórios
são acionados, aumentando a perda de calor na forma insensível
através da sudorese e respiração (SILVA et al., 2010).
Normalmente, a frequência respiratória média para caprinos
é de 15 mov. min-1, variação entre 12 e 25 mov. min-1 (REECE,
1996). No estresse térmico, o aumento deste parâmetro deve-se a
necessidade de manutenção da temperatura corporal, por meio da
evapotranspiração pulmonar (MARTINS JÚNIOR et al., 2007). No
entanto, caso este aumento na frequência respiratória persista por
longo tempo, de forma acelerada e continuada, pode-se ocorrer
termogênese devido à atividade muscular, desviando a energia para
tal mecanismo, o que acarretaria déficit nos processos metabólicos e
produtivos (SOUZA et al., 2005).
A taxa de respiração pode quantificar a severidade do estresse pelo
calor, em que uma frequência de 40-60, 60-80, 80-120 mov. min-1

caracteriza um estresse baixo, médio-alto e alto para os ruminantes,
respectivamente (SILANIKOVE, 2000).
O aumento da frequência cardíaca é consequência do aumento
da atividade muscular para controlar o aumento simultâneo
da frequência respiratória e da redução na resistência vascular
periférica que promove uma maior perfusão sanguínea para dissipar
calor através da pele (AL-TAMIMI, 2007).

Em condições estressantes, aumenta-se também a concentração
plasmática de cortisol, que permitem ao animal tolerar o estresse
causado por um ambiente quente, por meio de ajustes fisiológicos
(SILANIKOVE, 2000). Em machos da raça Saanen, as concentrações
de cortisol foram mais elevadas no período do ano com temperaturas
do ar mais elevadas, sugerindo a influencia do estresse calórico sobre
este parâmetro (SALLES, 2010). Já em cabras Alpinas leiteiras, este
efeito não foi observado, talvez pela adaptação fisiológica para com a
realidade climática local (URIBE-VELÁSQUEZ, et al., 2001), situação
diferente da observada por Ludri & Sarma (1985), onde matrizes
lactantes no mês de temperatura mais elevada apresentaram nível
de cortisol sanguíneo elevado, em consequência, provavelmente, da
lactação.
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Do ponto de vista hematológico, alterações quantitativas e
morfológicas nas células sanguíneas são associadas ao estresse
calórico, traduzidas por variações nos valores do hematócrito,
número de leucócitos circulantes, conteúdo de eritrócitos e teor
de hemoglobina no eritrócito (IRIADAN, 2007). A hemoglobina
aumenta seus valores quando caprinos estão sob estresse térmico,
visto a maior atividade muscular em consequência do aumento da
frequência cardíaca (NUNES et al., 2002). Além disso, a alimentação
deficiente, comumente observada em animais sob estresse térmico,
reduz a neoformação de eritrócitos. A desidratação resultante da
respiração e sudorese provoca aumento do hematócrito (SOUZA et.
al. 2011). Pode, ainda, diminuir em função de anemias, hemólise,
prenhes avançada e estresse térmico de longa duração, em que o
número de hemácias, o teor de hemoglobina e a contagem global de
leucócitos estão diminuídos (LEE et al., 1974).

Kaushish et al. (1987) relataram que o aumento no nível de cortisol
durante o estresse térmico foi significativo em caprinos, sendo
que os níveis sanguíneos são mais elevados após estresse térmico
agudo, em comparação a animais que vivem em situação de estresse
térmico crônico. Em contrapartida, severo estresse crônico pode
resultar em períodos de altas concentrações de cortisol, diminuindo
a aptidão individual por causar imunossupressão e atrofia dos
tecidos de defesa do organismo, além de reduzir a energia disponível
para o sistema imune, aumentando a suscetibilidade dos animais às
doenças infecciosas (AL-BUSAIDI et al., 2008).
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Além do nível de cortisol, a interferência do estresse calórico no
eixo hipotálamo-hipofisário causa mudanças endócrinas, tais
como redução das concentrações de hormônios tireoideanos,
tetraiodotironina ou tiroxina (T4) e 3-3,5-triiodotironina (T3)
(REECE, 1996). Em estudo com cabras na região Nordeste do Egito
constatou-se hipotireoidismo oriundo da redução na concentração
de T3 e T4 (HELAL et al., 2010). Machos da raça Alpina e Saanen,
sob estresse térmico ou termoneutralidade, não apresentaram
alterações nos níveis de T4, sendo verificada uma diminuição nas
concentrações de T3 nos animais estressados (COELHO et al., 2008),
resultados similares ao observado por Salles (2010).
Isso ocorre devido a T4 ser transformada em T3, hormônio de maior
atividade biológica, na membrana celular dos tecidos periféricos
(McNABB, 1995), logo a necessidade de diminuir o metabolismo,
faz com que se reduza a deiodação periférica do T4 em T3, com
isso a concentração plasmática de triiodotironina será menor em
ambientes quentes (TODINI et al., 2007).
Resultado similar foi verificado em estudo com caprinos sob
estresse térmico em câmaras bioclimáticas, sendo que no início
do tratamento, os animais estressados reduziram as concentrações
médias dos hormônios tireoideanos. Contudo, durante os terceiro,
quarto e quinto dias de tratamento, os níveis hormonais foram
semelhantes para animais termoneutros e estressados, sugerindo
uma adaptação dos animais às condições ambientais (COELHO et
al., 2008).

Na reprodução, o fotoperíodo e a temperatura do ar são fatores
principais de interferência na reprodução de caprinos (CHEMINEAU
et al., 2004). Em condições tropicais, a fisiologia reprodutiva das fêmeas
torna-se muito mais influenciada pela disponibilidade e qualidade dos
alimentos e pela temperatura ambiente (RIVERA et al., 2003). Cabras
sob estresse calórico apresentam alterações nas reações fisiológicas e
comportamentais ligadas ao estro, resultantes das alterações agudas
e crônicas nas concentrações plasmáticas de estradiol e progesterona
(URIBE-VELÁSQUEZ et al., 2001). Esse fato acarreta mudanças na
duração do ciclo estral e diminuição da intensidade do estro, devido
às falhas em sua detecção. Observa-se também redução na fertilidade,
visto alterações celulares do sistema reprodutivo observados em
condições de hipertermia (PEREIRA, 2005).

Em avaliação das condições reprodutivas e climáticas sobre o
número e qualidade de embriões colhidos de cabras da raça Boer
superovuladas, verificou-se que o número médio de estruturas e de
embriões viáveis recuperados de doadoras nulíparas foi maior no
período chuvoso que no período seco, não sendo observada diferença
nas doadoras pluríparas. O fato observado com as pluríparas devese à adaptabilidade ao clima adquirida pelas fêmeas mais velhas
(SILVA et al., 2010).
As condições térmicas estressantes afetam negativamente a
função do macho e limita a sua capacidade reprodutiva. O clima
da região Nordeste do Brasil, com suas altas temperaturas do ar,
pode influenciar diretamente os mecanismos de termorregulação
testicular e, consequentemente, as funções reprodutivas do macho
(MOREIRA et al., 2001).
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Durante a gestação efeitos do estresse térmico podem ser observados.
Cabras cíclicas, que foram submetidas a uma condição climática
estressante no período entre o 8º e 17º dia de gestação, apresentaram
aumento da concentração plasmática de prostaglandina F2α (URIBEVELÁSQUEZ et al., 2001). A secreção uterina de prostaglandina
aumentada influencia na função do corpo lúteo, podendo ocorrer até
mesmo luteólise precoce e, consequentemente, a morte do embrião
(EMESIH et al., 1995).

Estudos comprovam que o aumento de temperatura ambiente possui
um efeito deletério na espermatogênese (BARROS et al., 2009),
causa degeneração nas células germinativas meióticas dos túbulos
seminíferos, influencia na estrutura do DNA do espermatozóide, no
volume total, na concentração, na motilidade espermática, aumenta
o número de alterações espermáticas, diminui a libido e os testículos
perdem peso (MOREIRA et al., 2001). Este efeito é agravado, quando
acompanhado com grande umidade do ar, resultando no declínio da
fertilidade do macho (MARAI et al., 2008).
A temperatura ambiente é fator determinante na espermatogênese,
logo quando muito elevada é prejudicial durante a formação, na
maturação e no trânsito pelo epidídimo dos espermatozoides. No
semiárido paraibano, observou-se que reprodutores em condições
de elevadas temperaturas apresentaram menor concentração
espermática nos períodos mais quentes do ano (SILVA et al., 2005). Já
os espermatozóides maduros parecem ser afetados durante o estágio
final de desenvolvimento ou na região da cabeça do epidídimo,
ocorrendo alterações estruturais e metabólicas (BARROS et al., 2009).
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Um indicativo da adaptação de caprinos criados em regiões
semiáridas é a bipartição escrotal, onde aumenta-se a superfície
para troca de calor com o meio, auxiliando a termorregulação
intratesticular (SALVIANO; SOUZA, 2008). Esta conformação
escrotal tem grande influência sobre as características físicas e
morfológicas do sêmen de caprinos. O período chuvoso determina
melhor produção espermática (VIEIRA et al., 2008; SALLES,
2010), enquanto no período seco é recomendado usar animais
que apresentem escroto com divisão externa maior que 50% do
comprimento testicular (VIEIRA et al., 2008).
Existem divergências na literatura quando a concentração de
testosterona em caprinos. Bodes submetidos ao estresse térmico
não tiveram variação na concentração de testosterona (COELHO et
al., 2008). Entretanto, Salles (2010) relatou aumento nos níveis de
testosterona no período do ano de maior desconforto térmico.
A libido é uma das primeiras características comportamentais

externas da reprodução, afetadas pela elevação da temperatura
ambiente (CHEMINEAU et al., 2004). Em bodes de diferentes
raças do nordeste do Brasil, as alterações na libido ocorrem devido
a variações climáticas em função da temperatura ambiente e do
regime de chuvas (NUNES, 1982).
A produção leiteira caprina fica comprometida pelas condições
climáticas adversas, cuja produção média dos animais não ultrapassa
um litro de leite por animal/dia, o que demonstra a dificuldade dos
animais para externarem seu potencial produtivo (SOUZA et al. 2011).
A alteração do comportamento refere-se à mudança dos padrões
usuais de postura, movimentação e ingestão de alimentos, que
pode ocorrer sob o efeito do estresse calórico. Nas pastagens sem
sombra, os animais apresentam sintomas de estresse calórico que
se manifestam por movimentação excessiva, agrupamento nos
extremos do piquete, ingestão frequente de água e descanso na
posição deitada (AL-TAMIMI, 2007; DELFINO et al., 2012).
Portanto, diversas alterações fisiológicas, bem como
comportamentais, são observadas em caprinos submetidos a
condições térmicas estressantes, o que causa perdas na produtividade
com reflexos econômicos incalculáveis. Logo, importância deve
ser dada a interação ambiente-animal, a fim de adotar medidas de
manejo e instalações que propiciem a zona de termoneutralidade
aos caprinos, ideal para atingir a eficiência produtiva máxima.
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A rusticidade é uma característica marcante em caprinos, que
são animais adaptados a condições climáticas tropicais, típicas da
região Nordeste do país. No entanto, prejuízos são verificados na
eficiência produtiva de animais de raças exóticas e até mesmo raças
nativas/naturalizadas, situação está que enfatiza a importância do
conhecimento de aspectos bioclimáticos para a tomada de decisões
no tocante a medidas amenizantes do estresse térmico, já que está
condição causa perdas de produtividade incalculáveis. Apesar de
os caprinos serem considerados animais de maior rusticidade que
outros ruminantes, o prejuízo verificado no desempenho produtivo
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de algumas raças exóticas em condições tropicais tem exigido o
melhor conhecimento dos aspectos de adaptabilidade dessa espécie.
A criação de caprinos adaptados às condições estressantes seria uma
saída para melhorias no desempenho produtivo na caprinocultura
do Nordeste brasileiro.
Além disso, o manejo do ambiente em função dos elementos
climáticos e essencial para amenizar o estresse térmico sob os
animais, promovendo adequação das práticas de manejo em
horários do dia e período do ano mais favorável quanto ao clima,
considerando além da produtividade, o bem-estar animal.
Para a caprinocultura no Nordeste do Brasil, a bioclimatologia ainda
é pouco estudada, necessitando-se de mais trabalhos que considerem
o impacto do estresse térmico sobre diversos aspectos da criação
de caprinos, conhecendo-se a interação entre o clima e o animal e
desenvolvendo-se ações de manejo que amenizem o prejuízo que
está situação acarreta a atividade.
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As pesquisas com forrageiras nativas da caatinga avançam para a
descoberta de meios sustentáveis para a produção animal na região
semi-árida. O interesse em detalhar a importância dessas forrageiras,
seus aspectos nutritivos, tanto em termos de composição como em
digestibilidade nos ruminantes, contribui com o aperfeiçoamento
da exploração animal e principalmente com a preservação da
biodiversidade desse ecossistema. Com a realização deste trabalho,
objetivou-se avaliar a composição químico-bromatológica de
forrageiras nativas da região do vale do Curu no Estado do Ceará.
Foi determinado o teor de matéria seca (MS), proteína bruta (PB),
fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA)
dos fenos de Marmeleiro (“Croton sonderianus” muell Arg.), Jitirana
peluda (“Merremia aegyptia” L. Urb.), Mata pasto (“Senna obtusifolia”
L. (H.S.Irwin & Barneby), Bamburral (“Hyptis suaveolens” Point.),
Jureminha (“Desmanthus virgatus” L. (Willd.), Malva de folha
larga (“Wissadula subpeltata” Kuntze) R.E.Fr.) e Mucuna Preta
(“Stizolobium aterrinnum”). Os fenos avaliados apresentaram bom
potencial forrageiro, e dentre eles os que apresentaram maiores
teores de proteína bruta (PB) foram o feno de mata pasto (22,63%) e
o feno de jureminha (19,9%).

EVALUATION OF THE CHEMICAL
COMPOSITION OF HAYS OF NATIVE FORAGE
OF THE NORTHEAST AREA
ABSTRACT
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The researches with native forage of the caatinga move forward for
the discovery of maintainable means for the animal production
in the semi-arid area. The interest in detailing the importance
of those forage, its nutritious aspects, so much in composition
terms as in digestibility in the ruminant ones, it contributes with
the improvement of the animal exploration and mainly with
the preservation of the biodiversity of that ecosystem. With the
accomplishment of this work, it was objectified to evaluate the
chemical composition of native forage of the area of the worth of Curu
in the State of Ceará. The dry matter was determined it evaporates
(DM), crude protein (CP), fiber in neutral detergent (NDF) and
fiber in acid detergent (ADF) of the hays of Marmeleiro (“Croton
sonderianus” muell Arg.), Jitirana peluda (“Merremia aegyptia” L.
Urb.), it Mata Pasto (“Senna obtusifolia” L. (H.S.Irwin & Barneby),
Bamburral (“ Hyptis suaveolens “ Point.), Jureminha (“Desmanthus
virgatus” L. (Willd.), Mallow of wide leaf (“Wissadula subpeltata”
Kuntze) R.E.Fr.), and Black Mucuna (“Stizolobium aterrinnum”).
The appraised hays presented good forageiro potential, and the ones
that presented larger texts of crude protein (CP) they were the hay of
forest pasture (22,63%) and the jureminha hay (19,9%).
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Keywords: Conservation, forageiro potential, nutritious value.

INTRODUÇÃO
Compreendendo aproximadamente 54% da Região Nordeste e cerca
de 11% do território brasileiro, a região do semi-árido nordestino
apresenta uma vegetação nativa denominada caatinga caracterizada
pela escassez e irregularidade de chuvas e pela presença de uma
vegetação espinhenta, formada por arbustos e árvores caducifólias
de pequeno porte, cactáceas, bromeliáceas, euforbiáceas e
leguminosas. Por apresentar uma grande diversidade de espécies
botânicas, a caatinga é considerada uma vegetação com enorme
potencial forrageiro, e de grande importância para a manutenção
da pecuária no Nordeste brasileiro já que a região compreendida
pela caatinga tem como sistema de criação animal predominante o
sistema extensivo, onde o principal alimento fornecido aos animais
são as pastagens.

A busca por alternativas alimentares para os animais no período de
estiagem, justifica os crescentes estudos de espécies consideradas
forrageiras nativas de uma região. Nas pesquisas com forrageiras
nativas devem ser consideradas as características particulares como
teor de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente
neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), além da sua
aplicabilidade no sistema de produção utilizado. Quando falamos
em tecnologias a serem adotadas, estas devem concordar com a
realidade local. Entre os meios usuais de conservação de excedentes
forrageiros, a fenação é uma importante alternativa, onde sua
qualidade depende, entre outros fatores, do processo de colheita. A
fenação é a técnica mais utilizada na região Nordeste brasileiro, talvez
pela alta incidência luminosa durante praticamente todo o ano, e por
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A vegetação nativa do semi-árido é bem diversificada, sendo
composta com diferentes espécies forrageiras nos estratos herbáceo,
arbustivo e arbóreo. As espécies lenhosas, muitas indesejáveis,
distribuídas nos sítios ecológicos da região, ocupam cada vez mais
espaços, dificultando o acesso dos animais ao estrato herbáceo.
Segundo Costa (2001), cerca de 80% da dieta de ruminantes durante
o período chuvoso é composta de gramíneas e dicotiledôneas
herbáceas.

ser um método simples e de baixo custo para o produtor. O aumento
de informações sobre a composição de espécies nativas conservadas,
que venham detalhar as características forrageiras das plantas nativas
utilizadas na alimentação animal se faz necessário para avaliação do
seu valor em termos de atendimento as necessidades dos animais.
Visando isso, objetivou-se com este estudo avaliar a composição
químico-bromatológica de forrageiras nativas da região do vale do
Curu, no Estado do Ceará, contribuindo para a otimização do seu
uso na produção sustentável.

MATERIAIS E MÉTODOS
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A coleta das espécies e a fenação foram realizadas na fazenda
experimental Vale do Curu no município de Pentecoste – Ceará, entre os
meses de março e abril de 2006. A região situa-se entre as latitudes 3º40’
a 3º51’ 18”sul e longitude 39º10”19’’ e 39º18’13’’ oeste, e caracteriza-se
por apresentar um clima tropical chuvoso, com precipitação média anual
de 806,5 mm, distribuídos no período de janeiro a abril, apresentando
o solo Neossolo Flúvico (solos aluviais), com umidade relativa do ar
média anual de 73,8%, e temperatura média de 28ºC.
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As espécies coletadas foram: Marmeleiro (“Croton sonderianus”
muell Arg.), Jitirana peluda (“Merremia aegyptia” L. Urb.), Mata
pasto (“Senna obtusifolia”(L.) H.S.Irwin & Barneby), Bamburral
(“Hyptis suaveolens” Point.), Jureminha (“Desmanthus virgatus”
(L.) Willd.), Malva de folha larga (“Wissadula subpeltata” Kuntze)
R.E.Fr.), e Mucuna Preta (“Stizolobium aterrinnum”).
Nas áreas de maior aglomeração natural dessas espécies, foi
coletado toda parte aérea das plantas (com exceção do marmeleiro
e a Jureminha, dos quais foram colhidos folhas e os galhos mais
tenros), antes de iniciarem o estágio de floração. Essas foram
trituradas em máquina picadeira e espalhadas para desidratar ao sol
em lona plástica durante o período de aproximadamente 7 horas.
Durante o processo de desidratação o material foi revolvido de hora
em hora até atingir o ponto de feno, com o cuidado de observar a
desidratação dos caules das plantas. Após o estabelecimento do

ponto de feno, as forragens fenadas foram armazenadas em sacos
de náilon, e estocadas em depósito de ração na própria fazenda por
aproximadamente um mês, sendo posteriormente conduzidas ao
laboratório de nutrição animal da Universidade Federal do Ceará UFC, para realização das análises químico-bromatológicas.
A determinação da composição químico-bromatológica de matéria
seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN) e
fibra em detergente ácido (FDA), foi realizada segundo a metodologia
descrita por Silva e Queiroz (2002).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Os resultados encontrados para MS, PB, FDN e FDA dos fenos
avaliados, estão apresentados na tabela 1. Os teores de PB obtidos
com este estudo nos fenos de Jitirana (15,87 %) e mata-pasto
(22,63 %) avaliados foram superiores aos encontrados na literatura
por Araújo et al.(1998b) (7,63 % para feno de Jitirana) e Batista e
Sousa (1998) (11,86 % para feno de mata-pasto). Figueiredo et al.
(2000), pesquisando valores de PB de Jureminha em três regiões do
estado da Paraíba encontrou valores médios de 12,42%, e o valor
máximo encontrado (18,22%) com corte realizado aos 72 dias de
idade, sendo esses inferiores ao valor encontrado neste trabalho
para feno de jureminha (19,9 % de PB). O teor de PB encontrado
do feno de marmeleiro (14,27%) foi superior ao encontrado por
Araújo et al., (1998ª) (11,63 %). Vale ressaltar que para a fenação
dessa espécie, utilizou-se folhas e galhos mais tenros, o que pode ter
influenciado nos maiores teores de PB na MS. Os teores de matéria
seca de todos os fenos avaliados foram superiores a 92%. Os teores
de FDN foram superiores para o feno de mucuna preta (61,28 %),
feno de marmeleiro (60,56 %) e feno de bamburral (59,94 %), sendo
maiores que a média de FDN do feno de Jureminha descritos por
Figueiredo et al. (2000). Os teores de FDA dos fenos avaliados foram
inferiores a 50%, com exceção do feno de marmeleiro que foi de
59,84%. Esses valores mais elevados nos teores de proteína bruta das
espécies avaliadas podem estar relacionados à fase de crescimento
das mesmas no momento da coleta que ocorreu antes da floração.

Os resultados das análises químicas revelam o potencial das
forrageiras nativas avaliadas, as quais podem revelar-se como fontes
potenciais de nutrientes para os ruminantes, às quais são utilizadas
por ruminantes em pastejo durante o período chuvoso em áreas
de pastagem natural. Essas plantas apresentam potencial para
aproveitamento como forragens conservadas, para utilização na
formulação de rações durante os períodos de escassez de volumoso
na caatinga.
O aproveitamento dessas forrageiras para ruminantes no semiárido
pode causar impactos produtivos e técnico-financeiros positivos para
a população local, tendo como consequências a sustentabilidade do
sistema pecuário da região e a conservação da biodiversidade vegetal
características da caatinga.
Tabela 1: Teores médios de matéria seca (MS), proteíba bruta (PB),
fibra em detergente neutro (FDN), e fibra em detergente ácido
(FDA), dos fenos de Marmeleiro, Jitirana peluda, Mata Pasto,
Bamburral, Jureminha, Malva de folha larga e Mucuna Preta com
base na matéria seca.
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AMOSTRA

MS (%)

PB (%)

FDN (%)

FDA MS (%)

F. Malva F. larga

98,4

16,71

54,45

36,86

F. Mata pasto

93,18

22,63

42,93

28,51

F. Jitirana

93,08

15,87

47,41

33,93

F.de Mucuna preta

93,25

14,05

61,28

41,82

F. Bambural

93,43

12,53

59,94

49,10

F. Jureminha

92,88

19,90

59,06

33,38

F. Marmeleiro

92,48

14,27

60,56

59,84

Fonte: Laboratório de Nutrição Animal - UFC.

Conclusão
Fenos de plantas nativas podem ser utilizados com segurança como
estrategia de suplementação alimentar, nos períodos de escassez de
forragem para os animais. As plantas avaliadas apresentaram teores
de PB e FDN considerados bons, o que confirmam sua possível
utilização como forrageira conservada.

Mais pesquisas necessitam ser realizadas para determinar a idade ideal
da planta para colheita e conservação, visando preservar os maiores
teores de nutrientes e consequente uma melhor nutrição dos animais.
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A leptospirose é uma zoonose com impactos significativos na
produção pecuária equina e na saúde pública. Em equinos ela
causa distúrbios oculares e do trato reprodutivo. Em Goiás existem
poucos estudos sobre a leptospirose equina, demonstrando a
relevância deste tipo de estudo. Foram analisadas 158 amostras
de soros sanguíneos de equinos do estado de Goiás no ano de
2011 por meio da soroaglutinação microscópica. A metodologia
e interpretação foram aquelas adotadas no Manual of Standars
for Diagnostics Tests and Vaccines da Organização Mundial de
Saúde Animal. Reações positivas foram constatadas em 67,72%
(107/158) das amostras de soro de equinos. As reações constatadas
com maior frequência foram para os sorovares Icterohaemorragiae
(58/107), Autumnalis (45/107), Patoc (41/107), Bratislava (36/107),
Hardjo (35/107), Pyrogenes (25/107). A prevalência foi maior do
que estudos anteriores realizados no estado de Goiás e menor do
que o encontrado no estado do Mato Grosso. A determinação dos
sorovares indica a provável fonte de infecção animal, tendo-se em
vista estudos prévios que determinam os reservatórios animais.
Portanto, observa-se que somente diante da identificação dos
sorovares envolvidos na infecção, as medidas profiláticas terão êxito
na redução da frequência da infecção nos plantéis regionais.

INFECTION BY Leptospira spp. in EQUINES
OF STATE OF GOIÁS, BRAZIL
ABSTRACT
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Leptospirosis is a zoonosis with significant livestock production
in equine and human health impacts . In horses it causes eye and
reproductive tract disorders . In Goiás there are few studies on
equine leptospirosis , demonstrating the relevance of this type
of study 158 samples of sera from horses of Goias were analyzed
in 2011 by the microscopic agglutination test. The methodology
and interpretation were those adopted in the Manual of Tests and
Diagnostics Standars Vaccines for the World Organization for
Animal Health. Positive reactions were found in 67.72 % (107 /158)
of samples of serum from horses. The reactions were observed more
frequently for icterohaemorragiae (58 /107), autumnalis (45 /107) ,
Patoc (41 /107) , Bratislava (36 /107) , Hardjo (35 /107) , Pyrogenes
( 25/107 serovars). The prevalence was higher than previous studies
in the state of Goiás and lower than that found in the state of Mato
Grosso. The determination of serovars indicates the probable source
of animal infection , and in view of previous studies which determine
the animal reservoirs . Therefore , it is observed that only on the
identification of serovars involved in the infection , prophylactic
measures are successful in reducing the frequency of infection in
regional squads.
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KEY-WORDS: Leptospirosis, Serovar, Public Health, Zoonosis.

INTRODUÇÃO
A leptospirose é uma doença zoonótica de distribuição cosmopolita,
causada por bactérias do Gênero Leptospira (COIRO et al., 2012). A
leptospirose constitui uma doença de caráter endêmico no Brasil,
com impactos sanitários e econômicos na produção pecuária equina
(PINNA, 2011).
O mercado da equideocultura no Brasil apresenta números
expressivos no agronegócio brasileiro, movimentando nos últimos
dez anos mais de R$ 7,5 bilhões por ano mantendo aproximadamente
3,2 milhões de empregos diretos e indiretos (LIMA et al., 2006). A
intensificação das criações animais aliada ao aumento do número
de animais influenciam a ocorrência de doenças, e as manifestações
clínicas reprodutivas e oculares advindas da infecção pela Leptospira
sp. prejudicam economicamente a pecuária equina (PINNA, 2008).
Um exemplo do impacto que a leptospirose causa na pecuária equina
é que somente Leptospira interrogans sorovar Pomona é responsável
por 13% dos abortos em éguas (DIVERS & CHANG, 2009).

A maioria das infecções em equinos é subclínica e associadas a
infecções que causam aborto e nascimento de neonatos fracos
(RADOSTITS et al., 2007). Outras patologias relevantes causadas
pela leptospirose são a oftalmia periódica, insuficiência aguda renal
e disfunção hepática (HINES, 2007; DIVERS & CHANG, 2009;
BRAGA et al., 2011).
Em equinos a soroprevalência para leptospirose varia de 1% a
95% dependendo da localização da região geográfica e sorovares
estudados. Na Região Centro-oeste a soroprevalência varia de 45%
a 74,1% (LINHARES et al., 2005; HINES, 2007; JORGE et al., 2011).
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Além do prejuízo econômico, a leptospirose se constitui em um
grave problema de saúde pública, pois é considerada a zoonose de
maior difusão mundial, com 300.000 a 500.000 casos humanos no
mundo anualmente com letalidade de 5 a 20% (HARTSKEERL,
2005; CASTRO, 2010). A leptospirose também é considerada uma
enfermidade emergente pelo número alto de surtos de casos humanos
que ocorrem, sobretudo em regiões tropicais e subtropicais.

O presente estudo teve por objetivo investigar a frequência de
anticorpos anti-Leptospira spp. e as respostas aos sorovares
avaliados em soros de equinos domésticos de diferentes origens e
sistemas de criação do Estado de Goiás analisados no Laboratório de
Diagnóstico de Leptospirose da Escola de Veterinária e Zootecnia da
Universidade Federal de Goiás no ano de 2011.

MATERIAIS E MÉTODOS
158 amostras de soros de equinos foram submetidas a diagnóstico no
ano de 2011 no Laboratório de Leptospirose da Universidade Federal
de Goiás. A técnica utilizada foi a soroaglutinação microscópica
(SAM), indicada pela Organização Mundial de Saúde Animal. A
metodologia e a interpretação adotadas foram aquelas descritas no
Manual of Standars for Diagnostics Tests and Vaccines (OIE, 2008).
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Utilizou-se uma bateria de 24 sorovares, que compõem a coleção de
culturas vivas mantidas no laboratório. Os soros foram testados frente
aos sorovares Andamana, Australis, Bataviae, Brasiliensis, Bratislava,
Butembo, Canicola, Castellonis, Copenhageni, Cynopteri, Djasiman,
Grippotyphosa, Hardjo, Hebdomadis, Icterohaemorrhagiae,
Javanica, Panama, Patoc, Pomona, Pyrogenes, Shermani, Tarassovi,
Whitcombi e Wolffi. Os antígenos de culturas de sorovares de
Leptospira spp. eram mantidos em meio Ellinghausen-McCulloughJohnson-Harris (EMJH).
Foram consideradas positivas as amostras que aglutinaram 50% ou mais
de Leptospiras livres em relação ao controle para cada sorovar testado
no exame de triagem (BRASIL, 1997). Foi realizada uma segunda prova
para titulação de anticorpos uma série de diluições (1:100, 1:200, 1:400,
1:800) com os sorovares identificados como reagentes para as amostras
positivas no exame de triagem. Em casos de coaglutinação foi adotado
como critério de positividade o sorovar para o qual se obteve o maior
título sorológico (LINHARES et al., 2005).
Foi realizada a análise descritiva utilizando o Programa Epi-Info versão
7.1.3.3 fornecido pelo Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados
Unidos da América. As análises permitiram determinar a frequência da
infecção por cada sorovar envolvido em reações positivas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram constatadas reações positivas em 67,72% (107/158) das
amostras de soro de equinos, e houve reações de coaglutinação, que
ocorrem quando dois ou mais sorovares reagem à mesma amostra,
indicando coinfecções. As reações constatadas com maior frequência
foram para os sorovares Icterohaemorragiae (58/107), Autumnalis
(45/107), Patoc (41/107), Bratislava (36/107), Hardjo (35/107) e
Pyrogenes (25/107).

A elevada reação ao sorovar Icterohaemorragiae sugere que os equinos
estão entrando com contato com a urina de roedores infectados, pois
estes são reservatórios deste sorovar (BHARTI et al., 2003). O sorovar
Autumnalis, que representou o segundo sorovar mais frequente nas
amostras reagentes, tem os roedores como os principais reservatórios,
o que indicam o contato com os roedores (HIGINO et al., 2012). Logo
se preconiza a implementação de programas de controles de roedores
baseadas na desratização, anti-ratização e educação sanitária
populacional (ARAÚJO-NETO et al., 2010).
As reações positivas para o sorovar Patoc indicam contaminação
ambiental, pois é um sorovar prevalente em animais silvestres (ARAÚJO,
2010). O sorovar Hardjo demonstra a infecção por meio do contato
ou contaminação do ambiente por bovinos (ARAÚJO-NETO et al.,
2010). O sorovar Bratislava é predominantemente considerado como
um sorovar adaptado ao equino, tendo em vista que sua frequência
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A prevalência da leptospirose em equinos no Brasil é alta e varia de
17,9% a 100% de acordo com as pesquisas mais recentes (MORAES
et al., 2010; COIRO et al., 2012). Na região Centro-oeste de 45 % a
74,1% de acordo com as pesquisas mais recentes (LINHARES et al.,
2005; JORGE et al., 2011). A frequência encontrada foi maior do
que aquela encontrada por Linhares et al. (2005) na microrregião
de Goiânia (45%) e menor do que aquela constatada por Jorge
et al. (2011) no Pantanal Mato-grossense (74,1%). Os sorovares
encontrados predominantemente foram semelhantes aos constatados
por Linhares et al. (2005) e por Jorge et al. (2011), sendo o sorovar
Icterohaemorragiae o mais prevalente na região centro-oeste.

em rebanhos equinos no mundo é alta e pelo fato de que estudos
demonstram que mesmo na presença de distúrbios no trato reprodutivo
e reações positivas para este sorovar, os cavalos soropositivos para o
sorovar Bratislava não apresentam nenhuma alteração hematológica e
bioquímica (BHARTI et al., 2003; RADOSTITS et al., 2007; DIVERS &
CHANG, 2009; ADLER & MOCTEZUMA, 2010; PINNA et al., 2010;
HUBÁLEK & RUDOLF, 2011).
Os sorovares indicam as ações primárias de prevenção e controle
da leptospirose. As ações sanitárias devem ser direcionadas aos
reservatórios animais dos sorovares constatados, pois a prevalência
para os diferentes sorovares de leptospirose nas populações animais
depende dos reservatórios animais presentes, bem como condições
ambientais e ocupações agropecuárias (FAINE et al., 2000; BHARTI
et al., 2003; KO et al., 2009).

CONCLUSÃO
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Os resultados encontrados são importantes não somente para
o diagnóstico da infecção nos animais avaliados, mas para a
implementação de medidas de manejo sanitário compatíveis
com os fatores associados, em especial quanto aos hospedeiros
de manutenção de determinados sorovares. Desta forma, podem
se estabelecer medidas de profilaxia que reduzam a frequência
da infecção e consequentemente auxiliem no retorno econômico
plantéis regionais de equídeos e na proteção à saúde pública.
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A bovinocultura é uma atividade que possui grande importância
econômica para a região semiárida do nordeste Brasileiro, porém
essa exploração pecuária é prejudicada quando acometida por
parasitas gastrintestinais que causam diminuição da produtividade.
Para determinação da ocorrência de parasitoses gastrintestinais
em bezerros, foram visitadas quatro propriedades rurais nos
municípios do Lastro e Santa Cruz, Paraíba. Foi coletada amostra
individual de fezes dos animais, totalizando 31 bezerros com
idade entre 1 a 18 meses, devidamente identificadas, armazenadas
em sacos plásticos e mantidas sob-refrigeração até a realização
da contagem de ovos por grama de fezes (OPG). Foram aplicados
questionários para verificação do manejo na propriedade e
determinação dos prováveis fatores de predisposição dos animais
às parasitoses. As características dos ovos encontrados sugerem
que estes pertencem às superfamílias Trichostrongyloidea,
Strongyloidea, Anoplocephalidae, Rhabditoidea. Os resultados
obtidos demonstram que possivelmente o manejo dos bezerros,
especialmente pelo contato dos animais adultos com os jovens, são
fatores que contribuem para a contaminação destes últimos. Outros
fatores que podem ser considerados são: manejo sanitário deficiente,
acesso à água de açudes públicos sem controle de qualidade e
falta de assistência veterinária. Os valores médios de OPG foram
consideravelmente altos (acima de 500 ovos por grama de fezes),
caracterizados principalmente por ovos de parasitas da superfamília
Strongyloidea, sendo recomendado a vermifugação dos animais,
assim como controle eficiente no manejo sanitário.

PARASITOSIS OCCURRENCE OF CALVES IN
MUNICIPALITIES IN GASTROINTESTINAL
SANTA CRUZ AND LASTRO , PARAÍBA
ABSTRACT
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The cattle industry is an activity that has great economic
importance for the semiarid region of northeastern Brazil, but this
is undermined when livestock affected by gastrointestinal parasites
that cause decreased productivity. To determine the occurrence of
gastrointestinal parasites in calves, four farms were visited in the
counties of Santa Cruz and Lastro, Paraíba. Individual animal stool
sample was collected , totaling 31 calves aged 1 to 18 months, properly
identified, stored in plastic bags and kept under refrigeration until
the completion-egg counts per gram of feces (EPG). Questionnaires
to verify the ownership and management in the determination of
probable factors predisposing animals to parasites were applied. The
characteristics of the eggs found suggest that these belong to the
superfamily Trichostrongyloidea, Strongyloidea, Anoplocephalidae,
Rhabditoidea. The results show that possibly the management of
calves, especially in adult animals by contact with young people,
are factors that contribute to the contamination of the latter. Other
factors that may be considered are: poor sanitary management,
public access to ponds without quality control and lack of veterinary
care water. The mean EPG values were considerably higher (up
to 500 eggs per gram of feces), mainly characterized by parasite
eggs superfamily Strongyloidea being recommended worming of
animals, as well as efficient control in health management.
KEY-WORDS: Worms, helminths, semi-arid, ruminant.

INTRODUÇÃO
A região nordeste do Brasil apresenta 60% de sua área territorial
no polígono das secas, zona semiárida de baixa precipitação
pluviométrica, abrangendo no extremo oeste do estado da Paraíba
os municípios de Lastro e Santa Cruz (BELTRÃO ET AL. 2005).
A bovinocultura é uma prática frequente nessa
região do país e de grande importância econômica
para os criadores os parasitas gastrintestinais
afetam os rebanhos bovinos de interesse
zootécnico e comercial, causando diminuição da
produtividade e do desenvolvimento ponderal,
com efeitos negativos na economia da exploração
pecuária (VIEIRA, 1999).

Este trabalho teve como objetivos: determinar e verificar a ocorrência
dos diferentes parasitas gastrintestinais de bezerros, diagnosticar as
principais enfermidades parasitárias e avaliar o grau de infecções
ocasionadas por nematódeos gastrintestinais, propor medidas de
controle coerentes com a época de maior ocorrência das parasitoses
gastrintestinais e tratamento de bezerros quando necessário.

MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo foi realizado em quatro propriedades rurais da microrregião
de Sousa (duas no município de Lastro e duas no município de
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De certo modo, as infecções helmínticas dificilmente são
percebidas, principalmente aquelas com manifestações subclínicas.
Normalmente as infecções por helmintos estão ligadas ao manejo
deficiente dos animais, das pastagens, da qualidade da água,
do manejo sanitário, do uso irracional de anti-helmínticos e do
descontrole das separações de animais por faixa etária (SILVA,
1984). Os prejuízos causados por parasitos tanto de ação direta e
indireta resultam num menor ganho de peso, maior mortalidade,
menor rendimento de carcaça, menor produção de leite, gastos com
anti-helmínticos e mão de obra, além de alterar outros parâmetros
de produtividade.

Santa Cruz), localizadas na mesorregião do sertão paraibano. Foram
coletadas amostras de fezes diretamente da ampola retal (Figura 1)
de 31 bezerros com idade entre 1 e 18 meses. As amostras coletadas
foram devidamente identificadas, armazenadas em sacos plásticos
descartáveis e mantidas refrigeradas até a realização da determinação
de ovos por grama de fezes.
No mesmo momento, foram aplicados questionários (Figura 2) junto
aos proprietários para obtenção de informações sobre o manejo
sanitário e alimentar utilizado, além de se avaliar individualmente os
animais de acordo com a estimativa do escore corporal, temperatura,
mucosas e apresentação de algum sinal clínico compatível com os de
parasitoses gastrintestinais. As visitas foram realizadas na estação
seca do ano de 2013 nos meses de junho a novembro.
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As amostras de fezes colhidas foram encaminhadas ao Laboratório
de Parasitologia veterinária do IFPB, campus Sousa e submetidas
aos exames coproparasitológicos (Figura 3) em até 24 horas após a
colheita, e analisadas segundo a técnica de contagem de ovos por
grama de fezes (OPG) descrita por Gordon & Whitlock (1939).

Figura 1: Colheita de fezes na região perianal de bezerros mestiços, Lastro (PB).

Figura 2: Aplicação de questionário junto aos proprietários, Santa Cruz, PB.

Figura 3: Realização do exame coproparasitológico de acordo com a técnica descrita por Gordon & Whitlock (1939).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores médios das contagens de ovos por grama de fezes (OPG),
resultante dos exames coproparasitológicos realizados em bezerros
das duas propriedades estão dispostos na Tabela 1. De maneira
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geral, os resultados foram consideravelmente altos visto que a
detecção foi superior a 500 ovos por grama de fezes, recomendandose a vermifugação apenas dos animais que atingiram resultados
acima de 500 ovos por grama de fezes. Esses resultados se devem
provavelmente ao manejo dos bezerros, nas propriedades que são
submetidos ao regime semi extensivo, convivendo diariamente com
os animais adultos, sendo separados apenas no final da tarde, o
que facilita a infecção. Outros fatores que podem ser considerados
são: manejo sanitário deficiente, acesso à água de açudes públicos
sem controle de qualidade e falta de assistência veterinária. Estas
informações foram extraídas dos questionários aplicados aos
produtores no momento da visita.
Tabela 1: Valores médios das contagens de ovos por grama de
fezes (OPG), e quantidade de animais a serem vermifugados (%),
resultante dos exames coproparasitológicos realizados em bezerros
nos municípios de Lastro e Santa Cruz localizadas na microrregião
de Sousa-PB, 2013.
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Médias das
Número
contagens
Animais
total de
a serem
de ovos
Município Propriedade
animais
por grama vermifugados
examinados
de fezes
(%)
(n)
(opg)
1
6
975
66,66%
Lastro
2
10
680
60%
3
6
591,66
50%
Santa Cruz
4
9
972,22
44,44%

Segundo Vidotto (2002) a ocorrência e distribuição dos parasitos
apresentam variações regionais e sazonais, dependendo de vários
fatores como regime pluvial, ecossistema, manejo, tipo e idade
dos animais. Sendo assim, verificou-se de maneira geral que a
contaminação dos bezerros apresentou-se alta, porém controlada,
provavelmente devido ao clima semiárido paraibano que não
favorece a sobrevivência dos parasitos no ambiente. Os animais
que apresentaram infecções elevadas e persistentes mesmo após
pouco tempo de vermifugação, deve-se à resistência adquirida dos
parasitas aos anti-helminticos, muitas vezes utilizados de forma
indiscriminada sem o controle a partir de determinação por OPG.

Dessa forma, a vermifugação só é indicada após a realização de OPG,
e quando os valores demonstrarem resultados acima de 500 ovos
(BOWMAN, 2010).
Em estudos realizados por Costa et al.(2009) e Brito Neto (2010)
no estado da Paraíba, foi constatado baixo nível de infecção por
nematódeos e este fato foi justificado pela baixa lotação nos pastos e
permanência dos bezerros (susceptíveis) com as mães (resistentes)
por período de 1 ano ou mais fazendo com que a lotação de
susceptíveis seja muito baixa. Além disso, os longos períodos de
seca do semiárido não favoreciam a sobrevivência dos parasitos no
meio ambiente. Outro fator que pode estar relacionado às baixas
cargas parasitaria é o uso frequente e indiscriminado de vermífugos,
que ocasiona uma baixa infecção, em curto prazo, podendo gerar a
resistência aos antihelmínticos.
A resistência a anti-helmínticos em bovinos já foi descrita no Brasil
por Pinheiro & Echevarria (1990), Souza et al. (2001), Paiva et al.
(2001) e Costa et al. (2004), Borges et al. (2004) e Rangel et al. (2005),
nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e
Minas Gerais, respectivamente. O uso incorreto e indiscriminado de
antiparasitários também aumenta o custo de produção, além de deixar
resíduos nos produtos de origem animal (DELGADO, ET AL. 2009).
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A ocorrência das parasitoses nas propriedades dos municípios
de Lastro e Santa Cruz tiveram a participação predominante da
superfamília Strongyloidea, tendo alta contagem de OPG nas
amostras coletadas, pois ultrapassava o limite médio considerável,
recomendando-se desta forma a vermifugação assim como mudanças
do manejo sanitário como rotação de piquetes, fornecimento de
água tratada, assistência veterinária como medidas de controle.
O controle das parasitoses gastrintestinais em bovinos jovens no
sertão paraibano faz com que a doença permaneça em sua forma
subclínica. A utilização de vermífugos é um importante aliado
nesse controle, porém o controle estratégico de anti-helmínticos é

Medicina Veterinária

CONCLUSÃO

necessário para que seja evitado o uso exagerado de vermífugos que
ocasiona resistência evitando a doença subclínica e clínica.
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