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RESUMO 

Contribuição para o estudo do parasitismo gastrointestinal e hepático em bovinos de 

carne em regime extensivo no Concelho de Odemira  

 Os bovinos são muito afectados pelo parasitismo gastrointestinal, principalmente quando 

falamos de gado em extensivo. O Concelho de Odemira constitui um sítio de eleição para a 

exploração animal, embora careça de estudos de natureza parasitológica. Na tentativa de 

colmatar parte desta lacuna, foram estudadas explorações de bovinos de carne em regime 

extensivo para avaliar a prevalência e a eficácia do controlo das parasitoses gastrointestinais e 

hepáticas mais frequentes nesta região de Portugal. O estudo incluiu quatro explorações, com 

aproximadamente 800 animais, sobretudo fêmeas. Eram realizadas duas desparasitações por 

ano, usando um sistema de rotatividade do princípio activo. Foi colhido sangue para procura 

de anticorpos anti-Fasciola hepatica pelo método de ELISA num total de 54 amostras, 

correspondentes a 3 das explorações incluídas no estudo. Foram também colhidas amostras 

fecais (N=85) estas sujeitas a análises coprológicas pelos métodos de flutuação de Willis, 

sedimentação natural e ainda o de McMaster para cálculo do OPG. Foram também realizados 

esfregaços fecais corados pela técnica de Ziehl-Neelsen para pesquisa de formas de 

Cryptosporidium spp.. Foram ainda realizadas coproculturas para identificação e contagem de 

larvas infectantes (L3).  

 A serologia revelou 2 animais positivos (3,7%) enquanto que na sedimentação não foi 

assinalado nenhum ovo de Fasciola nas 85 amostras estudadas. Na flutuação foram 

encontrados EGI em todas as explorações. Na contagem de OPG apenas uma amostra indicou 

valores de infecção forte. A pesquisa de Cryptosporidium sp. revelou uma prevalência entre 

os 70% e os 92%, correspondendo a cerca de 2/3 da população estudada. Na coprocultura com 

identificação e caracterização de L3, apenas 3 géneros foram encontrados, Cooperia, 

Ostertagia e Oesophagostomum correspondendo, percentualmente a cada uma 70,94%, 

21,53% e 7,53%, do total de L3 identificadas. A prevalência de infecções mistas (33%) foi 

superior às infecções simples (4%), sendo a associação Ostertagia+Cooperia a mais comum. 

63% da amostra não revelou a presença de L3. 

Avaliando separadamente o género, não tomando em consideração o número de L3 

identificadas ou a presença de infecções mistas, temos prevalências de 33%, 31,8% e 15% 

para os géneros Cooperia, Ostertagia e Oesophagostomum, respectivamente. 

Verificou-se o benefício das duas desparasitações anuais pois os animais apresentaram cargas 

parasitárias bastante baixas.  

Palavras-chave: Parasitas, Bovinos, EGI, Cryptosporidium sp., Fasciola hepatica, Odemira 
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ABSTRACT 

Contribution for the study of gastrointestinal and hepatic parasitism in beef cattle in 

grazing system ate Odemira Region. 

Beef cattle is often affected by gastrointestinal parasitism, especially when we consider live-

stock in grazing systems. The Municipality of Odemira is a site of choice for animal farming 

and agriculture, but lacks parasitological studies. In an attempt to address some of these gaps, 

beef cattle farms with grazing systems in that location were studied to evaluate the prevalence 

and efficacy in the control of the most frequent gastrointestinal and liver parasites in this re-

gion of Portugal. 

The study included four farms, with approximately 800 animals, mainly females. The animals 

were subjected to two dewormings per year, using a pharmacological rotation system.  

Blood samples were collected for serological technique based in ELISA technique for the 

search of Ab Anti-Fasciola hepatica and targeted approximately 10% of the animals on 3 

farms, of the 4 used in the study, comprising 54 samples. Faecal examples were also collected 

(N=85) and subjected to Willis flotation test, natural sedimentation and the McMaster for 

EPG counting. Faecal cultures were also performed for identification and counting of infec-

tive larvae (L3). Faecal smears were performed and stained by Ziehl-Nielsen technique to 

search the shedding of Cryptosporidium.  

The search for anti-Fasciola hepatica antibodies was positive in 2 animals out of 54 (3, 7%). 

The natural sedimentation results were negative in 85 samples. In flotation techniques, gastro-

intestinal strongyle (GIS) eggs were found in all farms. The EPG counts were low, showing a 

minimum and maximum, respectively, of 0 and 300 EPG in the 4 farms. The survey for 

Cryptosporidium parvum showed a high prevalence of infection, ranging between 70% and 

92%, corresponding to than 2/3 of the adult cow population. The counting, identification and 

measurement of L3, showed only 3 genera: Oesophagostomum, Cooperia and Ostertagia, 

each accounting, respectively, for 7.53%, 70.94% and 21.53% of all identified L3. The preva-

lence of mixed infections (33%) was superior to simple infections (4%), and the association 

Ostertagia + Cooperia was the most common.  

Assessing gender separately, not taking into account the number of identified L3 or the pres-

ence of mixed infections, we had prevalence rates of 33%, 31.8% and 15% for genera Coop-

eria, Ostertagia and Oesophagostomum, respectively.  

It was notorious the benefit of two dewormings/year, since the animals showed low parasitic 

loads.  

Key- Words: Parasites, Cattle, GIS, Cryptosporidium, Fasciola hepatica, Odemira 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com o Plano de Bolonha, o Curso de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 

culmina com a realização de um estágio curricular, que engloba uma componente prática, que 

deverá corresponder a um período mínimo de 500 horas, bem como a preparação de uma 

dissertação e sua defesa em provas públicas. Isto não só corresponde a uma mais valia a nível 

educacional, como também a nível profissional, futuro e pessoal. O confronto com a realidade 

da profissão no papel de médico veterinário estagiário constitui uma ponte útil e pedagoga, 

esclarecendo em muito o aluno recém-formado.  

 Sob a orientação do Dr. Nuno Raposo e com colaboração do Dr. Rui Silva e da Dra. Ana 

Raposo o estágio foi realizado, na sua maioria, dentro do Concelho de Odemira, sendo a sede 

da empresa, “Vettotal”, em São Teotónio. Este Concelho apresenta características muito 

peculiares que acabam por se reflectir nas características do tipo de exploração animal aí 

encontrada, pois é constituído por uma imensa diversidade paisagística que vai desde o litoral 

alentejano até à serra acabando por se fundir com a sua parte Algarvia. Situado entre os 

Concelhos de Sines, Santiago do Cacém, Ourique, Aljezur, Monchique e Silves, apresenta 

uma área de 1720,25 km2 sendo o maior Concelho de Portugal, embora tenha apenas cerca de 

26 mil habitantes. 

  Grande parte do território encontra-se em contacto com água, seja o Mar, o rio Mira ou a 

Barragem de Santa Clara, e seus canais. Talvez esta última seja a mais importante para o 

grande desenvolvimento agrícola que ainda hoje existe naquela região, que acaba por estar 

relacionado com as características excepcionais para a produção animal. 

 

Figura 1.1 e 1.2 – Mapa dos municípios de Portugal e mapa do Concelho de Odemira 
(www.cm-odemira.pt) 
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 Dentro das actividades exercidas pelo Dr. Nuno Raposo, que tive o prazer de acompanhar, a 

de maior importância é, sem dúvida, a clínica e saneamento de ruminantes. No entanto, e 

sendo característica do Veterinário de campo na verdadeira acepção da palavra, tive 

oportunidade de acompanhar também intervenções noutros animais como os suínos, equídeos 

e pequenos animais, estando a parte de clínica e cirurgia destes últimos a cargo da Dra. Ana 

Raposo e sendo, quase na totalidade, realizada na clínica, sede da empresa. Beneficiei também 

da aprendizagem e prática na clínica de bovinos de leite, sob a orientação do Dr. Rui Silva.  

 O estágio decorreu de Outubro de 2008 a Março de 2009. Durante estes cinco meses aprendi 

não só a parte clínica da profissão mas também a componente social, económica, agrícola e 

rural que, sem que sejam parte integrante do nosso curso, acabam por estar intimamente 

relacionadas e necessitam de ser constantemente consideradas, tanto a nível de diagnóstico 

como a nível nutricional ou de maneio. 

 A escolha do tema surgiu em conversa com o Dr. Nuno. Desde o início do estágio que 

considerei que o aprofundamento de um tema deveria, em primeiro lugar, trazer beneficio à 

actividade exercida pelo clínico. Na tentativa de encontrar resposta a um plano profilático 

defendido por ele, decidi estudar o impacto da Fasciola hepatica, analisando os efectivos e 

dando assim, mesmo que seja apenas uma utopia minha, uma arma de defesa a quem me 

orientou e ensinou, mostrando aos criadores o porquê da defesa constante de uma 

desparasitação eficaz. Após o término do estágio em campo, passei à fase laboratorial que 

decorreu entre Março e Junho de 2009. Aqui os exames coprológicos e os resultados obtidos 

levaram à necessidade de estender o tema aos parasitas gastrointestinais. Chegámos ao tema 

“Contribuição para o estudo do parasitismo gastrointestinal e hepático em bovinos de carne 

em regime extensivo no Concelho de Odemira”.  

 Segundo Corwin R.M., 1997 “ o gado é criado para lucro, seja como carne ou leite. Qualquer 

factor que negue esta equação resulta em perdas directas para o produtor e para a economia da 

exploração. Assim, os parasitas afectam negativamente a economia da indústria.”. Este 

parágrafo resume o porquê da escolha do tema. 
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2 – CARACTERIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES DE ESTÁGIO 
 
 Para maior facilidade de leitura e compreensão deste capítulo da dissertação as actividades de 

estágio encontram-se divididas em dois subtemas: Actividades sanitárias realizadas através do 

ADS do Litoral Alentejano (OPP) e actividades de clínica. 

 
2.1 - Actividades realizadas através do ADS do Litoral Alentejano 
 
 As Organizações de Produtores de Pecuária (OPP) têm por finalidade a luta contra as doenças 

infecto-contagiosas, através de visitas regulares às explorações das espécies bovinas e 

pequenos ruminantes, dando cumprimento às normas constantes do Programa Nacional de 

Saúde Animal (PNSA). O objectivo principal é a erradicação das doenças infecto-contagiosas 

como a tuberculose, a brucelose, a leucose enzoótica e a peripneumonia contagiosa em 

bovinos e a brucelose em pequenos ruminantes, alcançando deste modo o melhor estatuto 

sanitário das explorações de acordo com a Portaria Nº 178/2007 de 09 de Fevereiro.  

 A tuberculose e a brucelose são alvo de programas oficiais de erradicação por constituírem 

ameaças para saúde humana e por serem obstáculo à livre circulação de animais e produtos. 

Estes programas têm como principal objectivo a criação progressiva de efectivos e áreas 

geográficas indemnes, os quais implicam vários níveis de intervenção. A peripneumonia e a 

leucose bovina apenas são alvo de programas de controlo dado não serem zoonóticas. 

 Além disso estas associações exercem um importante papel informativo e pedagógico perante 

os seus associados. 

 Segundo a portaria n.º 122/2003 de 5 de Fevereiro as acções de profilaxia médica e sanitária 

a levar a efeito pelas OPP devem apresentar um plano sanitário anual no qual constem as 

acções sanitárias a executar pelas OPP, detalhado por espécie de acordo com os planos de 

erradicação em vigor, baseado, nomeadamente na classificação sanitária dos efectivos e 

regiões envolvidas.                                                                  

                                                                                                   Figura 2.1 – Colheita de sangue         
                                                                                                         durante uma acção do OPP                                                     

Resumindo a acção do médico veterinário abrange em 

bovinos: 

- A colheita de sangue anual para rastreio serológico da 

brucelose, em animais maiores de 12 meses, leucose 

enzoótica, animais maiores de 24 meses, e 

peripneumonia contagiosa a 10% dos animais saneados 
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- A identificação de todo o efectivo através de marcadores auriculares, individuais 

- Teste de tuberculinização, anual. Este é feito através da inoculação intradérmica das 

tuberculinas aviária e bovina, no terço médio da tábua do pescoço, com leitura da reacção 

setenta e duas horas depois 

- Desparasitação anual e vacinação para a língua azul. A desparasitação depende da própria 

organização da OPP, não sendo obrigatória por lei. 

 

 Em termos de saneamento de pequenos ruminantes, as actividades abrangidas eram as 

seguintes: 

- A identificação de todo o efectivo através de marcas auriculares, individuais 

- A colheita de sangue para rastreio da brucelose. Em rebanhos até cinquenta animais todo o 

efectivo deve ser rastreado. Em efectivos com número de animais superior a 50 serão 

rastreadas 25% das fêmeas reprodutoras assim como todos os machos de idade superior a seis 

meses 

- A vacinação para a febre catarral ovina 

- Dependendo da organização do OPP, visto não ser obrigatório por lei, pode ser ou não 

efectuada a desparasitação anual dos animais 

- Toda a acção oficial decorrida em campo é registada em documento próprio e entregue no 

OPP. 

 

Suiniculturas 

Embora não abrangidos pelo associativismo das OPP, as suiniculturas apresentam a 

obrigatoriedade de vacinação contra a Doença de Aujeszky. Esta vacinação é efectuada pelos 

Médicos Veterinários Responsáveis sanitários nas explorações industriais e contratados pelo 

proprietário nas restantes. Para ser efectuada a vacinação é obrigatório a assinatura de 

Protocolo entre a DRA, o suinicultor e o médico veterinário. A obrigatoriedade abrange: 

(http://www.suinicultura.com) 

 
- Vacinação obrigatória nas explorações de recria e acabamento. 

- Vacinação obrigatória nas explorações de suínos que não efectuaram avaliação 

epidemiológica 

- Vacinação obrigatória nas explorações de suínos que tendo efectuado avaliação 

epidemiológica apresentaram resultados serológicos positivos 

- A vacinação é efectuada 3 vezes por ano nos reprodutores 
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- A vacinação é efectuada pelo menos uma vez por ano nos animais de engorda entre as 10 e 

12 semanas de vida. 

 

2.2 - Actividades na área de Clínica: 

 

 A casuística das actividades respeitantes à clínica foi dividida por visitas de acordo com a 

espécie, constituindo assim estas a unidade de toda a estatística apresentada nesta secção da 

dissertação. Fazendo um estudo com base nos dados recolhidos durante o período de estágio é 

possível observar que a maioria da casuística respeitava à raça bovina, seguida dos pequenos 

ruminantes e dos suínos. A clínica de equinos assim como a de pequenos animais era 

esporádica e normalmente, se complicada e havendo possibilidade, era encaminhada para 

local com melhores condições ou para um colega da especialidade. 

 

Gráfico 2.1 – Percentagem geral de visitas por espécie ocorridas durante o período de estágio 

 
 Na clínica de bovinos é possível demarcar duas áreas distintas: a clínica de animais adultos e 

a de animais jovens ou juvenis. No que respeita à primeira a causa da visita era mais variada, 

embora a sintomatologia gastrointestinal fosse preponderante sobre as restantes. 

 

 

 

Figura 2.2 - Schistosoma reflexus  
                (original) 
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Figura 2.3 e 2.4 – Prolapso uterino antes e após a resolução (original) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 2.2 – Clínica de bovinos adultos ocorrida durante o período de estágio, dividida por 
sistemas 

 
 

 Nas visitas solicitadas para a intervenção em animais jovens ou juvenis também a origem 

gastrointestinal possuía larga predominância em relação às restantes. Isto deveu-se em muito à 

época em que decorreu o estágio curricular (Outono/Inverno) correspondendo à altura dos 

partos. Assim os animais encontravam-se debilitados e o frio juntamente com a chuva e 

humidade potencializavam em muito a ocorrência da diarreia neonatal, grande responsável 

por perdas consideráveis em explorações de gado de carne, principalmente em extensivo. 

Também os problemas respiratórios eram potencializados pelas condições atmosféricas 

sentidas.  

 Dos 15% de intervenções respeitantes a vacinações eram essencialmente visadas a IBR 

(Rinotraqueíte infecciosa bovina) ou a BVD (Diarreia viral bovina). 
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Gráfico 2.3 – Clínica de bovinos jovens e juvenis ocorrida durante o período de estágio, 
dividida por sistemas 

 
 Nos pequenos ruminantes a maioria das visitas eram marcadas para saneamento ou 

vacinações não obrigatórias, como a Clostridiose. Em pequenos rebanhos onde os animais 

apresentam um valor acrescido para o proprietário, seja por fonte de rendimento, seja 

puramente emocional, as causas eram mais variadas. É de louvar que nestes pequenos 

produtores pequenas alterações constituam motivo para chamar o médico veterinário, muitas 

vezes trazendo prejuízo económico à pequena exploração. A qualidade de vida dos animais 

era, nestes casos, uma prioridade. Em rebanhos de maior dimensão a consulta era 

direccionada para todo o efectivo. Foi possível observar aqui alguns casos de suplemento 

alimentar com silagem mal acondicionada, promovendo o aparecimento de Listeriose. 

 

Gráfico 2.4 – Clínica de pequenos ruminantes ocorrida durante o período de estágio, dividida 
por sistemas 

 
 A terceira espécie com maior percentagem de visitas foram os suínos. Neste campo não eram 

apenas realizadas acções em suiniculturas de média e/ou grande dimensão. Neste Concelho, 

assim como em outros de Portugal, existe ainda a cultura da engorda de um ou dois animais 
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para a matança caseira. Devido ao valor económico e prático destes animais, a consulta por 

motivos clínicos é mais solicitada. Assim, como podemos observar no gráfico 2.5, a principal 

causa de visita eram as vacinações. Aqui não só falamos da vacinação de Aujeszky, 

obrigatória a todas as explorações, como outras como o aborto azul ou a E. coli. Mais uma 

vez as condições climatéricas afectavam os animais principalmente a nível respiratório, sendo 

a pneumonia bastante comum. Nos outros encontravam-se problemas variados, um deles, e 

talvez aquele que me marcou mais, foi a lesão medular por excesso de peso que levou à 

parésia dos membros inferiores.  

 O mal rubro, causado pela Erysipelothrix rhusiopathiae, também foi observado em várias 

ocasiões. 

Gráfico 2. 5 - Clínica de suínos ocorrida durante o período de estágio 

 
 
 Tanto a clínica de equinos/asininos como a de pequenos animais são aqui mencionadas em 

conjunto pois eram as de menor ocorrência. 

 

Gráfico 2.6 – Clínica de equídeos/asininos ocorrida durante o período de estágio 
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Gráfico 2.7 – Clínica de pequenos animais ocorrida durante o período de estágio 

 

 
 

 A vacinação foi a mais comum em ambas. Em termos de pequenos animais, os cães foram de 

longe os mais visados sendo a vacinação de cães pastores, matilhas ou de guarda as mais 

comuns. Foram realizadas também castrações em equinos e asininos, estes últimos animais de 

trabalho. Na sede da “Vettotal”, em S. Teotónio, eram também realizadas cirurgias, como 

OVH ou castrações, as quais me foi possível assistir.  
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3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 - Introdução à taxonomia das espécies 

 

 A necessidade de conhecimento e organização dos seres vivos foi, desde cedo, uma 

necessidade do Homem. Desde a distinção mais primária do comestível ou não comestível até 

ao complexo grupo de critérios hoje existente, a taxonomia foi sofrendo alterações e, 

conhecimento científico que é, continua em evolução. 

 Assim, o Mundo vivo como nós o conhecemos encontra-se dividido e subdividido em vários 

grupos. Características várias, presentes em cada organismo permitiram ao Homem “arrumar” 

de forma racional cada ser vivo, no seu respectivo grupo.  

 Existe assim uma hierarquia que agrupa os diferentes seres da menor para a maior 

especificidade, ou seja, do grupo mais abrangente (reino) até ao ser vivo singular (espécie, ou 

sub-espécie). Entre estes dois grupos existem outros que vão filtrando, consoante as 

características, cada espécime para o seu respectivo lugar na árvore taxonómica. 

 Reino, Filo, Classe, Ordem, Família, Género, Espécie e Sub-espécie organizam assim de 

forma compreensível todos os seres vivos conhecidos. Dentro destas formas existem grupos 

que se relacionam entre si das mais diversas maneiras. O habitat natural de qualquer ser vivo 

resulta da interacção entre diversos taxons. O mesmo acontece com uma cadeia alimentar. É 

destas interacções e do seu equilíbrio que resistem os ecossistemas e o Mundo conforme o 

conhecemos. O parasitismo é uma destas relações. 

 Define-se parasitismo por uma relação entre duas espécies em que um indivíduo ou 

população afecta adversamente outra mas, no entanto, não pode viver sem ela (Blood & 

Studdert, 2002). É de parasitismo gastrointestinal e hepático que falaremos nesta dissertação. 

 

3.2 – Introdução aos aspectos do diagnóstico laboratorial de parasitoses gastrointestinais 

e hepáticas em bovinos 

 

 De forma a uma melhor compreensão das técnicas que no decurso desta dissertação serão 

referidas é importante, do nosso ponto de vista, descrevê-las previamente. 

 O exame parasitológico por coprologia consiste na aplicação de várias metodologias com a 

finalidade de encontrar e identificar parasitas adultos ou, de forma mais comum, as suas 

formas de transmissão como os ovos, quistos, oocistos, embriões ou larvas.  

 As normas gerais para a recolha e transporte de amostras, para que os resultados obtidos 

sejam fidedignos, são:  
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- A quantidade de fezes colhida deve ser suficiente para que, se necessário, seja possível 

repetir as análises. 

- As amostras devem ser colhidas, se possível, antes do início do tratamento anti-parasitário. 

- As amostras devem ser colocadas em recipientes limpos e herméticos e ser devidamente 

rotuladas, sendo posteriormente enviadas para o laboratório o mais rapidamente possível. A 

própria luva de látex, invertida e fechada, é um bom recipiente de recolha. 

- Caso não seja possível o rápido envio, as amostras devem ser mantidas no frio, a 

temperaturas entre os 4ºC e os 5ºC. O congelamento não deve ser efectuado pois pode alterar 

a forma dos ovos, assim como matar possíveis larvas. 

- Em grandes animais a amostra ideal é aquela que é retirada directamente do recto nas 

primeiras horas da manhã. 

 

3.2.1 - Métodos coprológicos qualitativos 

 

Sem quantificar, permitem a pesquisa e identificação de parasitas. 

 

3.2.1.1 - Esfregaço fecal 

 

 Baseia-se no esfregaço de uma pequena porção de fezes misturadas com uma gota de água ou 

solução salina. Pode ser facilmente usada em campo utilizando o termómetro como vareta, 

após ser tirada a temperatura rectal. O uso de solução salina em vez de água apresenta 

benefícios, prevenindo a lise de trofozoítos de protozoários, muito susceptíveis a distorção por 

alterações osmóticas. Os resultados negativos não podem ser tomados em consideração, 

precisando de confirmação com testes mais específicos. Contrariamente os resultados 

positivos são de grande valor, representando na sua grande maioria grandes cargas parasitárias 

(Bowman, Lynn, Eberhard & Alcaraz, 2003). 

 É possível adicionar ao esfregaço fecal colorações de forma a realçar algumas formas 

parasitárias existentes nestas. Por exemplo, para a pesquisa de microorganismos ácido-

resistentes, como o Cryptosporidium spp., utilizando a coloração de Ziehl-Neelsen é 

permitida a visualização de oocistos, a qual era impossível no esfregaço fecal simples 

(Arguello & Cordero del Campillo, 2002; Thienpont, Rochette & Vamparijis, 1986). 
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3.2.1.2 - Métodos de enriquecimento ou concentração 

 

 Baseiam-se exclusivamente na diferente densidade entre o material fecal e os elementos 

parasitários. As fezes necessitam de estar diluídas ou num líquido de densidade inferior à dos 

elementos parasitários, que se vão concentrar no sedimento, ou num líquido mais denso que 

estes, ficando assim concentrados numa película que se forma à tona do liquido. Numa fase 

prévia é necessário fazer a eliminação dos elementos grosseiros presentes nas fezes de forma 

a facilitar a visualização dos parasitas. Ambas as técnicas podem ocorrer espontaneamente ou 

ser aceleradas por centrifugação (Arguello & Cordero del Campillo, 2002). 

 

3.2.1.3 - Métodos de flutuação 

 

 Estas técnicas tiram vantagem da diferença de flutuabilidade dos parasitas em relação ao 

material orgânico contido nas fezes. Os ovos de nemátodes e céstodes flutuam num líquido 

com densidade entre 1,10-1,20 g/cm3. Os ovos de tremátodes, mais pesados, requerem uma 

densidade entre 1,30-1,35 g/cm3. Soluções com densidade excessivamente elevada (1,40 

g/cm3) permitem a flutuação de mais detritos fecais. Se a dissolução é feita em água os ovos e 

as partículas fecais sólidas depositam-se no fundo sendo possível decantar todo o restante 

material que fica em suspensão. Se, seguidamente, o material depositado é submetido a uma 

solução saturada, salina ou açucarada, os ovos irão flutuar e o restante material irá, 

novamente, depositar-se no fundo do recipiente. As soluções mais usualmente utilizadas para 

a pesquisa de ovos de nemátodes e céstodes são baseadas no cloreto, nitrato ou acetato de 

sódio, sulfato de magnésio, sacarose (solução de Sheather) ou glicerina, sendo esta demasiado 

viscosa proporcionando por isso uma flutuação muitíssimo mais lenta. No caso dos ovos de 

tremátodes e alguns ovos de céstodes como os de Moniezia spp., usam-se sobretudo as 

soluções de cloreto, sulfato ou acetato de zinco ou mesmo a solução de iodeto de 

mercúrio/biodeto de potássio. O método de Willis é o mais utilizado na pesquisa de ovos de 

nemátodes, especialmente de estrongílideos, sendo bastante rápido e de fácil execução 

(Arguello & Cordero del Campillo, 2002; Thienpont et al., 1986; Hendrix, 1999). 

 

 De acordo com o Protocolo do Laboratório de Doenças Parasitárias da FMV/UTL, as fezes 

são emulsionadas com NaCl num almofariz. Seguidamente são filtradas numa rede metálica, 

com a ajuda de um funil, e passadas para tubos de ensaio, enchendo-os quase na totalidade. 

 Completa-se o tubo de ensaio com solução saturada até formar um menisco convexo na 

abertura do tubo de ensaio. Após um período de espera de, aproximadamente, 2 minutos 
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retiram-se os resíduos vegetais que se encontrem na superfície e adiciona-se novamente 

solução saturada, colocando-se uma lamela a tapar a abertura do tubo. Esperam-se dez 

minutos e retira-se a lamela para uma lâmina e observa-se ao microscópio, na ampliação 

correspondente, entre 40 e 400X (Arguello & Cordero del Campillo, 2002).  

 

3.2.1.4 - Métodos de sedimentação 

 

 Estas técnicas têm como fundamento, tal como as de flutuação, a diferença de densidades 

entre o líquido de diluição e as formas parasitárias. Assim, a solução terá de ter uma 

densidade superior às partículas vegetais presentes nas fezes e inferior aos elementos 

parasitários, presentes nas mesmas. Esta técnica apresenta certas vantagens como o preço 

reduzido, a facilidade de execução, ser possível trabalhar com grandes volumes de fezes e a 

grande especificidade para formas parasitárias de grande densidade. No entanto apresenta 

também alguns inconvenientes entre os quais a inutilidade para a pesquisa de protozoários, o 

elevado tempo para a sua execução e as numerosas manipulações que são necessárias. A 

possibilidade da lâmina final apresentar numerosos detritos mascarando elementos 

parasitários, também é um inconveniente presente nas técnicas de sedimentação. Estas 

técnicas são mais utilizadas para a pesquisa de ovos de tremátodes (Arguello & Cordero del 

Campillo, 2002; Thienpont et al., 1986) 

 

3.2.1.5 - Métodos difásicos 

 

 Derivam do método descrito por Telemann em 1908, que consiste em homogeneizar as fezes 

numa mistura em partes iguais de éter e ácido clorídrico, de tal maneira que as formas 

parasitárias se concentram no sedimento. Telemann considerava que a acção dissolvente dos 

reactivos facilitava a sedimentação. Mais tarde comprovou-se que além da acção dissolvente, 

a lipofilia ou hidrofilia das partículas da suspensão fecal, acentuada pelos dissolventes, 

determinam a sua separação. Em 1989 Bailenger demonstrou que a concentração parasitária é 

consequência de vários fenómenos, entre os quais um é fundamental: o coeficiente de 

repartição que se produz devido à presença de duas formas imiscíveis, uma aquosa e outra 

lipófila, juntas com partículas fecais (parasitas, restos alimentares e bactérias), que lhes 

permite orientar em função do seu equilíbrio hidrófilo/lipófilo. O resultado é a eliminação dos 

elementos com predominância lipófila, e, em consequência, uma concentração das partículas 

com tendência hidrófila. Deste modo, os elementos cujo equilíbrio hidrófilo/lipófilo se 

decanta a favor dos grupos hidrófilos encontram-se na fase aquosa e depositam-se no fundo 
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do tubo da centrifugadora. Pelo contrário, se o balanço é a favor dos grupos lipofilicos, os 

elementos permanecem em contacto com a camada de éter e participam na construção do anel 

que se forma na interface água/éter. Neste mecanismo fundamental, junta-se por um lado a 

acção dissolvente dos reactivos, que suprimem certos constituintes fecais (principalmente 

lípidos) e, por outra parte, a densidade dos parasitas, superior à da fase aquosa. Este 

procedimento diferencia-se de uma simples centrifugação. Não sedimentam todas aquelas 

partículas nas quais a lipofilia se opõe activamente à densidade. Por outro lado a hidrofilia das 

formas parasitárias depende do valor de pH. Cada grupo de parasitas sedimenta melhor a um 

valor de pH definido. Utiliza-se assim, de forma geral, o pH=5 pois é aquele que abrange um 

maior número grupos (Arguello & Cordero del Campillo, 2002; Hendrix, 1999). 

 

3.2.2 - Métodos coprológicos quantitativos 

 

 Por vezes é necessária a realização de exames quantitativos a fim de saber a carga parasitária, 

expressa em ovos por grama de fezes (OPG). Um dos métodos mais utilizados é o de 

McMaster, especialmente para a contagem de ovos de nemátodes e oocistos de coccídeas. 

Neste é utilizada uma câmara de contagem (câmara de McMaster) que, microscopicamente, 

possibilita a visualização de um volume de suspensão fecal conhecido (2 x 0,15 ml). O facto 

das câmaras apresentarem quadriculas e uma área e volume conhecidos permite fazer uma 

extrapolação da carga parasitária. Porque se usa um volume de suspensão constante e as 

células da lâmina têm sempre a mesma área é possível usar esta técnica com rigor. O material 

vegetal presente na suspensão acaba por se depositar na base da câmara flutuando os ovos, 

que vão aderir à superfície da mesma. 

 Apesar de se poderem aplicar, em teoria, a qualquer infecção parasitária, as técnicas de 

contagem de ovos são essencialmente usadas na contagem de ovos de estrongilídeos em 

ruminantes e cavalos. Pode ser feita uma contagem antes do tratamento anti-helmíntico e uma 

posteriormente, de forma a avaliar o sucesso ou não do mesmo (Arguello & Cordero del 

Campillo, 2002; Bowman et al., 2003). 

  De acordo com o resultado obtido na quantificação da carga parasitária, a interpretação 

deverá ser a seguinte: 

 
Tabela 3.1 – Diferentes graus de parasitismo consoante a carga em OPG (Baseado em 
Soulsby, 1986 e Madeira de Carvalho, 1991) 
 Fraco Médio Forte Tratamento 

Bovinos 0-100 150-250 300-600 300-600 
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Figura 3.1 – Câmara de McMaster 

 
 

3.2.3 - Coprocultura e identificação de larvas de nemátodes  

 

 Esta técnica é de execução habitual em Medicina Veterinária quando é pretendida a 

identificação de parasitas cujos ovos ou oocistos não são possíveis de identificar, 

especificamente, através de exame coprológico. As fezes são pesadas e colocadas num 

recipiente, cobertas por uma tampa ou película que deve estar mal fechada ou perfurada por 

forma a permitir a entrada de algum ar. São colocadas em estufa durante 8 a 10 dias a uma 

temperatura de 26-27ºC. No final do procedimento laboratorial é possível encontram larvas no 

3º estádio larvar, sendo possível a sua identificação de género e, com os métodos correctos, 

chegar à espécie (Urquhart, Armour, Duncan, Dunn, Jennings, 2001). 

 

 

3.3 - Caracterização dos Parasitas Gastrointestinais e Hepáticos em bovinos 

 

3.3.1 - Classe Trematoda 

 

 Esta classe divide-se em três ordens: Monogenea, Aspidogastrea e Digenea.  

 Os seres pertencentes às duas primeiras ordens são, principalmente, de ciclo de vida directo 

e, a sua grande maioria, parasitas de peixes e anfíbios. 

 Os parasitas pertencentes à ordem Digenea apresentam desenvolvimento indirecto, com 

gerações sexuadas e assexuadas requerendo assim a existência de hospedeiro intermediário 

(HI). Pertencem a esta ordem vários parasitas de interesse a esta dissertação, sendo eles a 

Fasciola hepatica, o Dicrocoelium dendriticum e o Paramphistomum cervi. 

 Devido à maior prevalência no nosso País e, consequentemente, ao maior impacto económico 

para os criadores, a Fasciola hepatica será abordada de forma mais exaustiva do que os 

restantes parasitas desta ordem. 
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3.3.1.1- Fasciola  

 

 Pertencente à Família Fasciolidae os membros deste género são responsáveis por 

morbilidade elevada e baixa mortalidade em ovinos e bovinos, caracterizadas por perda de 

peso, anemia e hipoproteinemia. As duas espécies mais importantes são a Fasciola gigantica 

(predominante nas áreas tropicais) e a Fasciola hepatica (encontrada em áreas temperadas e 

frias, como o nosso País). 

 

Fasciola hepática 

 De distribuição mundial, este parasita afecta bovinos, ovinos, caprinos, equinos em zonas de 

clima temperado e, acidentalmente, o Homem. Devido a apresentar um ciclo de vida 

indirecto, necessita sempre de um hospedeiro intermediário para se desenvolver. Este 

hospedeiro é, no caso da Europa, o molusco do género Lymnaea, espécie Lymnaea truncatula. 

Este caracol vive nas extremidades distais das redes hidrográficas, cresce em habitats semi-

aquáticos, nas margens dos rios, nos cursos de água ou nas valas, constituindo a vegetação um 

excelente abrigo (Conceição, 2001). 

 

3.3.1.1.1 - Ciclo de vida 

  O ciclo de vida da Fasciola hepatica pode sintetizar-se em duas grandes fases: 

   i – Fase extra-mamífero, caracterizada pela saída do ovo do hospedeiro definitivo (HD) para 

o exterior até à infecção do mamífero. 

   ii – Fase intra-mamífero, caracterizada pela ingestão da metacercária pelo HD até à 

eliminação do ovo. 

 

Fase extra-mamífero  

 O início desta fase dá-se com a eliminação pelo HD de ovos nas fezes.   

 Quando depositados cada um desses ovos consiste num óvulo fertilizado com um grupo de 

células vitelinas, contidos numa cápsula operculada. 

 No exterior e após o arrastamento pela água dá-se a segmentação e embriogénese do ovo 

originando-se o miracídio. Para que isto ocorra são necessários alguns factores: 

1 – Meio húmido, saturado, formando uma película à volta do ovo (Euzeby, 1971) 

2 – Existência de água livre para que se dê a eclosão e a sobrevivência do miracídio (Kendall, 

1970) 

3 – Temperatura mínima de 10 ºC, sendo a temperatura óptima de 25 ºC (Euzeby, 1971) 

4 – pH óptimo de 5,5 a 6 (Kendall, 1970) 
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5 – Interacção oxigénio/temperatura visto os ovos não se desenvolverem a tensões muito 

baixas. À temperatura ideal de 25 ºC, a saturação de oxigénio não tem qualquer influência 

negativa. A dose de 0,2mg de oxigénio/l é letal para os ovos. 

 

 O miracídio encontra-se totalmente desenvolvido e pronto a infectar o HI ao fim de duas a 

quatro semanas, a temperaturas entre os 25-27 ºC. Para que se dê a eclosão são necessárias 

duas coisas fundamentais (Kendall, 1970): 

  1 – Existência de água livre 

  2 – Presença de estimulo luminoso 

 

 Após a evasão da cápsula do ovo, o miracídio nada em procura de um hospedeiro 

intermediário. Se esta procura exceder as vinte e quatro horas ele morre por extinção das suas 

reservas energéticas. 

 No caso de a busca ter resultados mais fortuitos, o miracídio penetra no hospedeiro, perde a 

sua capa ciliada e migra para as gónadas ou para as glândulas digestivas (muitas vezes dita 

como “fígado”) e forma o esporocisto.  

 A penetração do miracídio no molusco faz-se em qualquer ponto do corpo deste, sendo as 

zonas de menor espessura as eleitas: bordo do manto, região subtentacular, ao redor dos olhos, 

parte superior do corpo e parte lateral do pé. A perfuração dos tecidos do molusco dá-se por 

acção química (Kendall, 1970). Após a penetração o miracídio transforma-se em esporocisto. 

 Estruturalmente o esporocisto corresponde a uma espécie de saco que encerra elementos 

germinativos, sendo o seu interior ocupado por tecido mesenquimatoso jovem que se torna 

cavitário. Não apresenta assim organização. É essencialmente formado por células germinais 

sem aparelho digestivo, sistema nervoso, esboços genitais ou sistema excretor (Fidalgo, 

2007). Cada uma destas massas germinativas vai dar origem a um esporocisto de 2ª geração, 

ou esporocisto-filho, e um elemento larvar, a rédia. Num só esporocisto é possível encontrar 

várias rédias em diferentes estádios de desenvolvimento.  

 Os esporocistos de 2ª geração são análogos aos seus antecessores, maiores e sempre 

localizados no hepatopâncreas. Devido à contracção das camadas musculares apresentam 

mobilidade, alimentando-se por absorção de materiais nutritivos do tegumento. 

 Após atingir o comprimento de 0,26mm a rédia deixa o esporocisto por ruptura da parede 

(Bowman et al., 2003). 

 Tal como o esporocisto, a rédia apresenta massas germinativas as quais serão progenitoras de 

uma segunda e terceira geração assim como de um terceiro tipo de larva, a cercária, esta 

muito mais complexa que as anteriores, assemelhando-se a um girino de rã.  
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 A temperaturas acima dos 10 ºC o desenvolvimento decorre no intervalo de um, dois meses e 

assim a cercária abandona a rédia onde, através dos tecidos do hospedeiro intermediário, ruma 

até ao meio exterior indo fixar-se nas plantas circundantes ao meio aquático. Aqui formam 

uma parede quística, adquirem forma esférica e perdem a cauda, transformando-se em 

metacercária. 

 

ii – Fase intra-mamífero 

 A metacercária é a forma infectante dos ruminantes, isto é, apenas nesta forma é possível à F. 

hepatica entrar e acabar o seu desenvolvimento, dentro do seu hospedeiro definitivo. 

 Uma vez ingerida, quer com a vegetação onde se fixam quer com a água onde flutuam, a 

metacercária é transportada até ao intestino delgado onde se processa o seu desenquistamento. 

Posteriormente passa a parede intestinal alcançando a cavidade peritoneal em 24 horas 

(Soulsby, 1982). Em seguida cruza o espaço peritoneal indo-se fixar no parênquima hepático. 

Após a penetração no fígado, através da cápsula de Glisson, segue a sua migração até aos 

ductos biliares onde, após um mês e meio de infecção, atinge a maturidade, efectua a cópula e 

começa a pôr ovos. Os ovos são transportados para o lúmen intestinal através da bílis e 

seguidamente para o exterior, com as fezes. 

 Assim, o ciclo completo da Fasciola hepatica decorre durante três a quatro meses, tendo 

condições favoráveis para isso. 

 

Figura 3.2 – Ciclo de Vida de Fasciola hepatica (adaptado de www.dpd.cdc.gov/dpdx) 
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3.3.1.1.2 - Patogenia e sinais clínicos   

 Vários sinais clínicos podem ser associados com infecção do fígado por Fasciola hepatica. 

Estas variações estão relacionadas com o grau de parasitismo, com a fase de desenvolvimento 

destes mesmos parasitas e com a presença ou não de Clostridium novyi e/ou Clostridium 

haemolyticum (Bowman et al., 2003; Kaplan, 2001). 

 Muitas vezes os sinais clínicos são discretos ou inaparentes. 

 Em outros casos a doença evolui de forma aguda, ocorrendo esta durante a invasão do fígado 

por metacercárias, recentemente ingeridas. Em invasões maciças o trauma infligido pela lesão 

hepática, e consequente processo inflamatório, resulta em doença altamente fatal, 

caracterizada por forte dor abdominal, ausência de movimento por parte do animal, atonia do 

rúmen e subsequente cólica, intercalada por diarreias frequentes. Concomitantemente há 

febre, emagrecimento e diminuição da produção de leite (Thadei, 2002). Ao exame post-

mortem os animais apresentam a cavidade abdominal com exsudado sanguinolento e o fígado 

aumentado, friável e contendo marcas fibrinosas. Estas infecções maciças ocorrem 

normalmente quando os animais são largados em pastagens com zonas alagadas e onde houve 

uma contaminação substancial na época de pastorícia anterior. 

 Em certos casos apenas é necessário, para precipitar um rápido desfecho fatal para o animal, 

um ligeiro trauma hepático que propicia a entrada e multiplicação de clostridios que, ao 

secretarem as suas toxinas, provocam uma morte tão rápida que nem é possível verificar a 

existência ou não de sintomatologia típica da Fasciola hepatica. De todos os clostridios 

existentes C. novyi e C. haemolyticum são aqueles que aparecem com maior frequência 

associados a esta parasitose (Bowman et al., 2003; Kaplan, 2001). 

 No caso da doença crónica, esta está associada à presença de forma adultas nos ductos 

biliares. Caracteriza-se por uma perda gradual de condição corporal, enfraquecimento, anemia 

e hipoproteinemia com desenvolvimento de edema subcutâneo, especialmente no espaço 

intermandibular e no abdómen. À necrópsia, o fígado apresenta os seus ductos biliares 

aumentados, devido à presença de tremátodes adultos, assim como fibrose hepática (Bowman 

et al., 2003). 

 

3.3.1.1.3 - Diagnóstico 

 Devido aos sinais clínicos desta parasitose não serem constantes, serem pouco expressivos e 

não apresentarem sintomas patognomónicos, o diagnóstico de fasciolose deve ser sempre 

confirmado através de análises laboratoriais (Conceição, 2001). 
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Diagnóstico parasitológico 

 A pesquisa e quantificação de ovos foi o primeiro método de diagnóstico utilizado. 

 É de ressalvar porém que estes testes apresentam uma fraca sensibilidade devido, 

essencialmente, a dois motivos: 

- O período pré-patente é de 10 a 12 semanas 

- O aparecimento de ovos nas fezes é intermitente sobretudo em bovinos, cuja eliminação é 

em escasso número, proporcionando falsos negativos. 

 

 Existem três formas distintas de separação de ovos de Fasciola hepatica: flutuação, 

sedimentação e filtração (crivagem) 

 As técnicas de flutuação apresentam como principal inconveniente o facto de distorcerem os 

ovos, tornando-os dificilmente reconhecíveis. 

 Segundo Conceição (2001) as técnicas de sedimentação, tanto a sedimentação simples como 

o método de Ritchie, assim como as de crivagem, são as mais utilizadas para o diagnóstico 

parasitológico da fasciolose animal, sobretudo em bovinos. 

 

Diagnóstico Serológico 

 Desde o início do século passado que vários métodos têm sido aplicados tendo em vista o 

imunodiagnóstico de parasitoses em Humanos. Com o evoluir dos tempos essas técnicas têm 

sido modificadas e adaptadas, passando hoje em dia a ser uma importante ferramenta para o 

trabalho do Veterinário. 

 No caso da Fasciolose, as primeiras técnicas a serem utilizadas na detecção de anticorpos 

anti-Fasciola hepatica foram a fixação do complemento, a hemaglutinação directa e a 

hemaglutinação indirecta. Após os anos 40 várias técnicas de imunofluorescência ficaram 

também ao dispor do clínico e, desde 1970 que técnicas imunoenzimáticas como a ELISA 

(Enzyme Linked Immunosorbent Assay) e o EITB (Enzyme Immunotransfer Blot) estão 

também disponíveis. 

 Devido à sua fácil execução, ao preço e à sua sensibilidade e especificidade, quer a nível de 

rebanho, quer a nível individual, a técnica de ELISA é hoje uma importante ferramenta, sendo 

bastante vantajosa em relação à coprologia (Charlier, Meulemeester, Claerebout, Williams & 

Vercruysse, 2008). 
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3.3.1.1.4- Tratamento e prevenção 

 A localização geográfica dos efectivos a tratar é um importante factor a ter em consideração 

aquando da escolha de um fasciolicida. A humidade, a pluviosidade, a temperatura ou mesmo 

as características do solo ou das culturas exploradas na região são de enorme interesse ao 

clínico pois, de acordo com as variações existentes, assim é determinado o fármaco a ser 

utilizado assim como a melhor altura para o fazer. 

 O conhecimento do HI, L. truncatula, e a sua pressão demográfica, vai permitir ao médico 

veterinário a previsão de quando serão eliminadas cercárias por parte daquele e assim, prever 

também quando ocorre o período de maior risco de infecção dos rebanhos (Conceição, 2001). 

 Face às diferentes fases de desenvolvimento da F. hepatica no organismo a eficiência dos 

diversos compostos farmacológicos não é a mesma. 

 No tratamento da fase aguda da doença é necessária a eleição de um produto altamente eficaz 

para formas jovens que lesam o parênquima hepático. Nesta fase a intervenção tem as 

vantagens de evitar o impacto económico da migração larvar; reduzir a possível mortalidade e 

prevenir a contaminação do HI. Contudo deve atender-se ao custo mais elevado dos fármacos 

activos para as formas larvares e a resistência que desenvolvem (Triclabendazol) (Conceição, 

2001). 

 Na fasciolose crónica é necessário um composto activo contra tremátodes adultos (Rodostits 

et al., 2002), podendo optar, por exemplo, por Clorsulon ou Closantel (Simposium Veterinário 

2007/2008). 

 A utilização de um fasciolicida deve ser baseada na prevenção, embora sejam também 

utilizados terapêuticamente no tratamento da doença, normalmente enquadrada em acções das 

OPP, minimizando o número de intervenções médico veterinárias, diminuindo assim o custo 

final para o proprietário e o nível de contaminação das pastagens. 

 As intervenções devem ser realizadas de forma diferente, consoante o tipo de exploração 

encontrada. Assim (Conceição, 2001): 

 

1 – Em bovinos que se encontram todo o ano em pastagem em zonas temperadas com 

Invernos suaves é aconselhável fazer dois tratamentos: um no final do Outono e outro no 

inicio da Primavera. 

2 – Em animais que se encontram estabulados a primeira dose deve ser dada quando os 

animais são retirados da pastagem, evitando assim a contaminação dos estábulos. A segunda 

dose deve ser dada no regresso à pastagem prevenindo assim a sua contaminação e infecção 

do HI. 
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3 – Em explorações exclusivamente de engorda deve-se desparasitar os novilhos à chegada à 

exploração e repetir o tratamento após seis semanas. 

 

  Existem três formas de aplicação dos desparasitantes comercializados, hoje em dia, no nosso 

mercado:  

  - Pour-on (Albendazol) 

  - Subcutâneo (Closantel, Nitroxynil, Clorsulon) 

  - Oral (Triclabendazol, Closantel, Oxiclosanida, Netobimin, Albendazol) 

 

 Esta última forma de aplicação está a cair em desuso face às outras alternativas devido 

essencialmente à dificuldade de aplicação que, quando se trata de grandes efectivos, se 

reflecte em tempo e trabalho poupado. 

 Muitos produtos combinam um trematocida com um nematodicida, mas estes devem ser 

utilizados somente quando há risco simultâneo dos dois tipos de parasita. 

 Devido à possibilidade de resistências futuras, o uso de anti-helmínticos deve ser muito 

cuidado. Usar um método de rotatividade do princípio activo, alternado a cada intervenção, e 

reduzir o número de administrações ao mínimo ideal possível deverá ser a forma mais 

racional de o clínico actuar. 

 O seu uso melhora sempre quando as desparasitações são efectuadas de acordo com o 

calendário previsto e quando este foi elaborado tendo em conta as características 

edafoclimáticas e modelos de risco/prevenção (Conceição, 2001). 

 

Controlo do hospedeiro intermediário (Lymnaea truncatula): 

 O controlo deste molusco torna-se, na grande maioria das vezes, demasiado dispendioso ou 

mesmo contraproducente. 

 A principal forma de controlar o HI é evitar o alagamento das pastagens. Para isso é 

necessário, se possível, melhorar a drenagem dos terrenos. Devido aos custos demasiado 

elevados essa medida raramente é tida em conta pelos produtores. Outra forma passa pela 

utilização de moluscicidas. Trata-se porém de uma medida cara e com possíveis impactos no 

ecossistema da zona, sendo pouco utilizadas.  
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3.3.1.2 - Paramphistomatidae 

 

 Os ovos de Paramphistomum cervi não se encontram totalmente desenvolvidos quando são 

passados para as fezes dos animais. Os miracídios desenvolvem-se nos ovos depositados em 

água onde, após eclodirem, migram invadindo caracóis do género Physa, Bulinus, Galba e 

Pseudosuccinea. Aí, a cercária desenvolve-se para um esporocisto e duas rédias. Quando o 

caracol emerge a cercária nada para a vegetação aquática circundante. 

 A fase intra-mamífero do Paramphistomum assemelha-se em muito à de Fasciola hepatica 

(Bowman et al., 2003). 

 As metacercárias desenquistam na parte superior do intestino delgado migrando através da 

mucosa do duodeno e do abomaso até ao rúmen. Após a migração os parasitas adultos são 

relativamente inofensivos, ao contrário das formas imaturas em migração que são as mais 

patogénicas, alimentando-se da mucosa, provocando enterite caracterizada por edema, 

hemorragias e ulceração (Rolfe & Boray, 1987; Urquhart et al., 2001). 

 

3.3.1.2.1 - Tratamento 

 A terapêutica dirige-se por um lado à eliminação das formas adultas localizadas no rúmen e, 

por outro, à agudização da doença ocasionada por larvas jovens. Os fármacos de maior uso 

são o bitionol, a oxiclozanida associada ou não com levamisol ou o resorantel, entre outros. 

 Dos vários anti-helmínticos de possível utilização estes são aqueles que apresentam melhor 

acção sobre vermes imaturos e adultos. 

 

3.3.1.3 - Dicrocoeliidae 

 

 Ao contrário da maioria dos ciclos de vida dos tremátodes, o Dicrocoelium dendriticum 

apresenta uma adaptação a hospedeiros intermediários que não habitam em ambientes 

aquáticos. O parasita adulto habita nos ductos biliares de menor calibre em particular nos 

canalículos de ovinos, caprinos, bovinos, entre outros hospedeiros. 

 Os ovos embrionados são transportados com os excrementos do hospedeiro definitivo sendo 

posteriormente ingeridos por um caracol terrestre, hospedeiro intermediário da espécie 

Cionella lubrica. Aqui as cercárias desenvolvem-se até chegarem a esporocisto. 

 Posteriormente o HI secreta uma bola de muco que reveste na totalidade os esporocistos e 

assim expele-os para o exterior. Estas bolas de muco são entendidas como alimento para 

formigas da espécie Formica fusca. Ao serem ingeridas as cercárias passam a metacercárias, 

dentro deste segundo HI. 
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 O hospedeiro definitivo infecta-se ao ingerir inadvertidamente formigas parasitadas por este 

tremátode. Aqui a metacercária vai desenquistar no intestino delgado, fazendo a sua migração 

até ao ducto biliar, espalhando-se depois pelos vários canículos (Bowman et al., 2003). 

 

3.3.1.3.1 - Tratamento 

 Albendazol administrado de forma oral parece ser altamente efectivo em ovinos infectados 

(Theodorides, Freeman & Georgi, 1982). Podemos também recorrer ao netobimin, 

praziquantel, tiabendazol e febendazol (Urquhart et al., 2001). 

 

 

3.3.2 – Classe Cestoda 

 

 Os processos patológicos produzidos por Helmintes da classe Cestoda denominam-se 

Cestodoses. Usando por base a sistemática moderna podemos denominar tais doenças por 

anaplocefalioses, podendo no entanto utilizar, quando convenha, denominações genéricas 

como moniezioses ou outras. As principais Cestodoses dos ruminantes são de distribuição 

cosmopolita apresentando-se em muitas regiões com carácter epizoótico e provocando nos 

animais jovens importantes efeitos nocivos que se vão repercutir, muitas vezes de forma 

extremamente negativa, no desenvolvimento dos mesmos e, consequentemente, na economia 

das explorações (Martim & Alvarez, 2002). A esta dissertação apenas dois géneros 

apresentam interesse: Moniezia spp. e Echinococcus spp. 

 

3.3.2.1 - Moniezia spp.: 

 

 São céstodes longos, com dois metros ou mais, que possuem apenas ventosas, pertencentes à 

família Anaplocephalidae. Os segmentos são largos e pouco alongados e contêm dois 

conjuntos de órgãos genitais visíveis macroscopicamente ao longo do bordo lateral de cada 

segmento. M. benedeni pode ter até 2,5 m de comprimento enquanto que M. expansa pode 

apenas ter até 1,5 m. Microscopicamente é possível fazer a distinção entre as duas espécies 

através da observação das glândulas interproglotidianas no bordo posterior de cada segmento. 

 Em M. expansa estendem-se ao longo de toda a largura do segmento, em forma de rosário, 

enquanto que em M. benedeni limitam-se a uma fileira curta, com forma estriada, na zona 

central do segmento. Os ovos são de forma triangular, irregular, e variam entre os 55 e os 75 

µm de diâmetro (Urquhart et. al, 2001). 
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3.3.2.1.1 - Ciclo de vida: 

 Os proglotes maduros ou os ovos são eliminados juntamente com as fezes ficando assim no 

meio exterior. Aí as oncosferas são ingeridas por ácaros, principalmente da família 

Oribatidae, presentes na pastagem. Neste hospedeiro intermediário passam a cisticercóides no 

intervalo de um a quatro meses, consoante as condições do meio. A ingestão dos ácaros por 

parte dos bovinos leva a que ocorra a sua infecção. O período pré-patente é de seis semanas, 

mas o tempo de vida do parasita é muito reduzido persistindo as infecções por apenas três 

meses. 

 

3.3.2.1.2 - Patogenia e sinais clínicos  

 Normalmente evolui de forma assintomática. Quando ocorre sintomatologia esta é bastante 

inespecífica, sendo a diarreia, problemas respiratórios e convulsões os mais comuns. É mais 

comum em animais jovens do que em adultos e a maior prevalência parece ser sazonal, 

provavelmente relacionada com a presença de ácaros na pastagem (Urquhart et. al, 2001). 

 

3.3.2.1.3 - Diagnóstico: 

 O diagnóstico específico para esta parasitose baseia-se na presença de proglotes maduros nas 

fezes, facilmente visíveis, e no isolamento de ovos, com uma forma característica, através de 

exames coprológicos por sedimentação. 

 

3.3.2.1.4 – Tratamento 

 Fármacos cestocidas convencionais como a bunamidina a doses orais de 25-50 mg/kgpv, 

niclosamida a 100-150 mg/kgpv ou rosorantel a 70 mg/kgpv continuam a dar bons resultados 

e a ser empregues. Praziquantel, seja em forma oral ou parental, a doses 25-100 mg/kgpv 

constitui um excelente cestocida actuando com rapidez, segurança e eficácia (Cordero del 

Campillo & Rojo Vázquez, 2002), sendo o mais usado na actualidade no controlo da 

Monieziose. 

  

3.3.2.2 - Echinococcus spp. 

 

 Os termos equinococose ou hidatidose são utilizados de forma indistinta para descrever a 

zoonose produzida pelos céstodes pertencentes a este género. Embora assim seja, 

correctamente devemos empregar o primeiro termo para a doença provocada pelo cestode 

adulto, no hospedeiro definitivo, e o segundo para quando é provocada pela fase larvar, nos 

hospedeiros intermediários. Pertencente à Classe Cestoda, Ordem Cyclophyllidea e Família 
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Taenidae, o género Echinococcus apresenta quatro espécies: E. granulosus, E. multilocularis, 

E. oligarthrus e E. vogeli. A espécie de destaque em buiatria e nos pequenos ruminantes é o 

E. granulosus, uma vez que a sua distribuição é mundial e os bovinos são os seus hospedeiros 

intermediários. As formas adultas localizam-se no intestino delgado (dos carnívoros) e os 

quistos hidáticos localizam-se predominantemente nos pulmões e fígado (do hospedeiro 

intermediário como os ovinos ou os bovinos) (Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 2002). 

 

3.3.2.2.1 - Ciclo de vida 

  Apresentam um ciclo de vida indirecto com a participação de hospedeiros intermediários e 

definitivos. Estes últimos (carnívoros) infectam-se ao ingerir os quistos hidáticos que contêm 

protoescólicos viáveis. O interior das vesículas liberta-se pela mastigação e mais tarde pela 

acção da pepsina, no estômago. Seguidamente dá-se a evaginação dos protoescólicos que 

acabam por se fixar ao epitélio intestinal através de ventosas e ganchos. Aqui desenvolvem-se 

até chegarem à fase adulta. Cada cestode produz diariamente 34 a 58 ovos que acabam por 

sair com as fezes. O parasita adulto pode permanecer no intestino por um período de 6 a 24 

meses colocando ovos durante todo esse período. Quando eliminados a maioria dos ovos 

estão embrionados, apresentam forma elíptica ou esférica e o seu tamanho oscila entre os 

30/50 µm de comprimento por 22/44 µm de largura. Depois de ingeridos pelo hospedeiro 

intermediário adequado ocorre a dissolução da cobertura do embrióforo no estômago e 

intestino, ocorrendo posteriormente a activação da oncosfera e a libertação da sua membrana.  

A oncosfera invagina os seus três pares de ganchos e através da acção das glândulas de 

penetração (que lisam os tecidos e, simultaneamente, protegem as oncosferas da acção das 

enzimas digestivas do hospedeiro) e dos movimentos rítmicos do corpo, penetram na criptas 

das vilosidades do jejuno e íleon superior, onde alcançam um pequeno vaso sanguíneo ou 

linfático, chegando assim passivamente a diversos órgãos. Uma vez atingido o seu lugar de 

eleição, e independentemente do trajecto efectuado até lá, elas podem ser destruídas pela 

acção imunitária do hospedeiro, podem morrer espontaneamente ou podem iniciar a sua 

evolução e transformar-se em quisto hidático, ou metacestode. A maioria fica retida no fígado 

ou pulmão e uma menor parte pode alojar-se no rim, baço, tecido muscular, cérebro, osso ou 

outros. A localização parece estar relacionada com características específicas do hospedeiro 

assim como com a espécie de parasita. Ao quarto dia após a instalação no órgão parasitado os 

hexacantos iniciam a formação de cavidades dentro dos mesmos (Cordero del Campillo & 

Rojo Vázquez, 2002). 
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Figura 3.3 – Ciclo de vida de Echinococcus spp. (adaptado de www.dpd.cdc.gov/dpdx) 

 
 

3.3.2.2.2 - Patogenia e sinais clínicos  

 O acesso dos embriões aos órgãos provoca uma acção irritante culminando numa reacção 

inflamatória subaguda. Os quistos vão actuar por pressão nos órgãos onde se localizam e por 

isso as consequências e reacções são bastantes distintas, dependendo da localização do quisto. 

 Nos casos de parasitose hepática, onde os sinais mais frequentes são a dor abdominal, a febre, 

vómitos e diarreias, apenas uns 8% dos animais mostram sinais. Uma das complicações mais 

comuns é a ruptura dos quistos que além de originar novos quistos provoca também uma 

reacção anafilática. Não obstante é de relevar que a grande maioria dos animais não 

apresentam sinais a esta parasitose. No entanto, e embora não seja primariamente notado, nos 

animais de produção, seja de carne ou leite, ocorre uma diminuição dos índices produtivos 

(Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 2002). 

 

3.3.2.2.3 - Diagnóstico 

 Esta parasitose é essencialmente um achado de matadouro. Em animais jovens, devido à sua 

pequena dimensão, os quistos podem passar desapercebidos ao exame post-mortem. Os 

exames passíveis de realização em vida do animal baseiam-se em reacções imunológicas e 

carecem de especificidade principalmente devido a reacções cruzadas, não sendo portanto 

conclusivos no diagnóstico. Exames radiográficos também foram ensaiados sem grandes 

resultados. Devido a esta dificuldade, associado ao carácter crónico deste parasita, o 

prognóstico é reservado (Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 2002). 

 

3.3.2.2.4 - Tratamento  

 Embora sem uma efectividade concreta e total, terapias com mebendazol, albendazol e 

praziquantel parecem ter algum efeito. Em humanos a cirurgia, embora de alto risco, é 
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recomendada. Medidas preventivas são essenciais a fim de evitar a infecção (Cordero del 

Campillo & Rojo Vázquez, 2002) visto que o tratamento específico para este parasita, 

direccionado a rebanhos não é efectuado por norma pois torna-se anti-económico. 

 

 

3.3.3 – Classe Nematoda 

 

 Em todo o mundo, os nemátodes gastrointestinais, especialmente Ostertagia ostertagi, 

apresentam um impacto potencialmente importante para a saúde do rebanho. Nos últimos 10-

15 anos, o desenvolvimento de fármacos anti-helmínticos e o uso estratégico destes tem 

equilibrado positivamente a equação, de modo que, em geral, o parasitismo em bovinos é 

frequentemente observado como subclínico ou puramente económico. Outras medidas de 

controlo, como uma melhor gestão da pastagem, estão também a ser desenvolvidas para 

melhorar a saúde do rebanho e a economia da sua produção. A determinação do impacto 

económico do parasitismo gastrointestinal ganha uma outra projecção quando falamos de 

ganhos médios diários, intervalos entre partos, qualidade do colostro ou mesmo o gasto em 

alimentação dos animais (Bowman et al., 2003). 

 

 Pertencentes ao Reino animal, o Filo Nemantelminte apresenta seis Classes, embora apenas 

uma, a Classe Nematoda, apresente carácter parasitário. São parasitas, a sua grande maioria, 

de forma corporal similar, o que dificulta a sua classificação assim como a identificação. 

Dentro desta Classe existem dez Superfamílias de importância Veterinária que podem ser 

classificadas da seguinte forma: 

  

 

Tabela 3.2 – Superfamílias, de importância veterinária, existentes dentro da Classe Nematoda 

Superfamília  Aspectos típicos Géneros de maior interesse 

Nemátodes com bolsa copuladora 

Trichostrongyloidea Cápsula bucal pequena. Ciclo de 

vida directo; infecção por L3. 

Trichostrongylus, Ostertagia, Dic-

tyocaulus, Haemonchus, Nemato-

dirus 

Strongyloidea Cápsula bucal bem desenvolvida; 

coroas radiadas e dentes 

geralmente presentes. Ciclo de 

vida directo; infecção por L3. 

Chabertia, Bunostumum, 

Oesophagostumum 
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Metastrongyloidea Cápsula bucal pequena. Ciclo de 

vida indirecto; infecção por L3 

no hospedeiro intermediário. 

Muellerius, Protostrongylus, 

Cystocaulus 

Nemátodes sem bolsa copuladora 

Rhabditoidea De pequenas dimensões; cápsula 

bucal pequena. Gerações de vida 

livre parasitas. Ciclo de vida 

directo; infecção por L3. 

Strongyloides, Rhabditis 

Ascaridoidea De grandes dimensões e de cor 

branca. Ciclo de vida directo; 

infecção por L2 no ovo. 

Ascaris, Toxocara, Parascaris 

Oxyuroidea A fêmea tem cauda pontiaguda e 

longa. Ciclo de vida directo; 

infecção por L3 no ovo. 

Oxyuris, Skrjabinema 

Spiruroidea Cauda espiralada no macho. 

Ciclo de vida indirecto; infecção 

por L3 no insecto. 

Spirocerca, Habronema, Thelazia 

Filarioidea De forma delgada e longa. Ciclo 

de vida indirecto; infecção por 

L3 no insecto. 

Dirofilaria, Onchocerca, 

Parafilaria 

Trichuroidea Em forma de chicote ou 

capiliformes. Ciclo de vida 

directo ou indirecto; infecção por 

L1. 

Trichuris, Capillaria, Trichinella 

Dioctophymatoidea De grandes dimensões. Ciclo de 

vida indirecto; infecção por L3 

em anelídeos aquáticos. 

Dioctophyma 

 

 É de ressalvar que nem todas estas Superfamílias apresentam interesse para esta dissertação, 

seja pelo facto de não parasitarem bovinos ou mesmo por não serem parasitas 

gastrointestinais. Assim, no decorrer deste capítulo de caracterização da classe Nematoda 

apenas serão abordados aqueles que, na realidade, se enquadram na orientação deste trabalho. 
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Caracterização da Classe Nematoda: 

 

 Os nemátodes apresentam uma cavidade corporal relativamente grande (pseudoceloma) que 

contém fluido sob pressão. A cutícula corporal contém fibras inelásticas arranjadas de forma a 

que o aumento da pressão interna provoca um aumento do seu comprimento mas não do seu 

diâmetro. Esta cutícula pode sofrer modificações formando várias estruturas. Destas podemos 

realçar as papilas cervicais e caudais, localizadas anteriormente à zona esofágica e 

posteriormente à cauda, respectivamente. Têm função sensorial ou de sustentação. 

 Apresentam também asas cervicais e caudais que correspondem a prolongamentos cutículares 

achatados nas regiões esofágica e caudal. Apresentam ainda vesículas cefálicas e caudais que 

são intumescências ao redor da boca e região esofágica (Cordero del Campillo & Rojo 

Vázquez, 2002). 

 Não apresentam camada muscular circular. Por sua vez possuem a musculatura orientada 

longitudinalmente e dividida em dois campos, o dorsal e o ventral, por expansões da 

hipoderme, as cordas laterais. Cada célula muscular, de ambos os campos, está ligada ao seu 

respectivo nervo, dorsal ou ventral. Deste modo a flexão independente, dorsal ou ventral, é 

possível. 

 A pressão interna também influência a estrutura e a organização dos órgãos. Para que o 

lúmen do intestino se encontre repleto de alimento é necessário que exista a inversão da 

influência que o fluido do pseudoceloma exerce sobre este. Para que não ocorra o colapso 

deste órgão existe um esófago extremamente musculado que propulsiona os alimentos ao 

longo de todo o tracto. Este órgão apresenta um formato variável e constitui um aspecto de 

identificação entre espécies bastante importante. Assim podemos encontrar nemátodes com 

esófago filariforme, simples e ligeiramente espessado na parte posterior (ex. nemátodes com 

bolsa copuladora); bulbiforme, com uma grande dilatação posterior (ex. Ascarídeos); 

bulbiforme duplo (ex. Oxiurídeos). Em algumas espécies o esófago totalmente muscular é 

substituído por um muscular-glandular, apresentando este uma porção anterior musculada e 

uma outra, posterior, de tipo glandular. O esófago tricuróide apresenta formato capilar, 

passando através de uma só camada de células, os esticócitos, sendo o conjunto chamado de 

esticosoma. No esófago rabditiforme, este apresenta duas pequenas dilatações, anterior e 

posterior e pode ser encontrado nas larvas pré-parasitárias de muitos nemátodes assim como 

nos nemátodes de vida livre (Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 2002). 

 A defecação está controlada pela contracção do músculo dilator ani (não existe esfíncter) que 

abre o final do tubo digestivo permitindo a saída das fezes. 
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 O sistema excretor consiste basicamente em glândulas unicelulares emparelhadas com um 

poro excretor médio/ventral comum, na região do pescoço e condutas que, em algumas 

formas, percorrem quase o comprimento total do corpo na solidez das cordas laterais. 

 Os nemátodes machos apresentam menores dimensões do que as fêmeas da mesma espécie. 

 A sua cauda pode terminar numa expansão suportada por musculatura. Esta expansão é 

chamada de bolsa copuladora, e tem por função a contenção da fêmea durante a cópula. As 

espículas copulatórias, usadas para fixar, dilatar a vulva e impulsionar o sémen, variam muito 

em número, tamanho e forma sendo muitas vezes usadas na distinção entre espécies. Em 

algumas espécies existem guias para as espículas. Se estas se encontram na parede dorsal têm 

o nome de gubernaculum e se se encontrarem na parede ventral são denominadas de telamon. 

 Os órgãos reprodutores masculinos consistem numa estrutura tubular torcida com zonas 

estrutural e funcionalmente diferentes. São estas a testis, a vesícula seminal e o canal 

deferente. A porção terminal deste canal, com a sua forte camada muscular, é chamado de 

ducto ejaculatório, que se vai abrir na cloaca. 

 O sistema reprodutivo feminino é também ele tubular e normalmente apresenta dois ramos 

mas pode apresentar apenas um ou vários. Apresentam também regiões estrutural e 

funcionalmente diferenciadas. Estas são o ovário, o oviducto, o útero e a vagina, que 

comunica através da vulva com o exterior. A vulva apresenta posição ventral e pode estar 

localizada perto da extremidade oral (opistodélfica), perto da extremidade caudal (prodélfica) 

ou a meio do corpo (anfidélfica). A vulva é assim, também, um meio de identificação da 

espécie.  

 O ciclo biológico pode ser monoxeno (directo) ou heteroxeno (com a intervenção de um ou 

mais hospedeiros intermediários). Durante o seu desenvolvimento passam por cinco estádios 

larvares (L1 a L5) antes de chegarem à fase adulta, ocorrendo uma muda entre cada estádio 

larvar (Anderson, 2000). 
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Figura 3.4 – Ciclo de vida geral dos nemátodes gastrointestinais (adaptado de Larsen, 2007) 

 

 
 

 

3.3.3.1 - Superfamília Trichostrongyloidea 

 

 Pertencentes à Ordem Strongyla, os membros pertencentes a esta Superfamília são 

particularmente importantes em ruminantes de regime extensivo. A taxonomia deste taxon é 

particularmente difícil e complexa, não só pelo grande número de espécies envolvidas como 

pelas reduzidas dimensões e semelhança de forma (Afonso-Roque, 1989). 

 Apresentam ciclo evolutivo directo e geralmente não migratório sendo a L3 o estádio 

infectante. Apresentam também bolsa copuladora e cápsula bucal pequena, na forma adulta.  

 Nos ruminantes são responsáveis por mortalidade considerável e morbilidade difusa, sendo o 

seu impacto mais notável nos pequenos ruminantes. Em bovinos os géneros mais importantes 

são: Ostertagia, Haemonchus, Trichostrongylus, Cooperia, Bunostomum e Nematodirus.  

 

Género Ostertagia 

Os parasitas, cujas formas adultas são delgadas e de cor castanho-avermelhada encontrando-

se na parede do abomaso. As L3 medem entre 825 e 926 µm, apresentam cabeça quadrada, 16 

células intestinais e uma cauda de tamanho médio (www.fao.org, 23-04-2009). 

 A sua distribuição é mundial apresentando maior relevância em climas temperados e em 

regiões subtropicais com chuvas de inverno. 

 Em bovinos a espécie de maior interesse é a Ostertagia ostertagi. 



 33

Género Haemonchus 

 Embora de distribuição mundial a sua prevalência é mais importante em regiões tropicais e 

subtropicais. Este parasita hematófago do abomaso parece não influenciar muito bovinos com 

mais de dois anos, em regime extensivo (Urquhart et al., 2001). Haemonchus contortus e 

Haemonchus placei são as duas espécies de maior relevo em bovinos. Das duas, a segunda é a 

espécie de maior importância. 

 As L3, para sua identificação, apresentam 16 células intestinais, cabeça ligeiramente 

arredondada, cauda de tamanho médio, terminando num ligeiro ponto. Medem entre 650 e 

850 µm (www.fao.org, 23-04-2009). 

 

Género Trichostrongylus 

 Inclui espécies parasitas do intestino delgado e abomaso. Em regiões temperadas raramente é 

um agente primário de infecção, mas é geralmente um participante da gastroenterite 

parasitária em ruminantes. As L3 são de pequenas dimensões (560-796 µm), cor acastanhada 

(a fresco), cabeça cónica e cauda pequena. O intestino é constituído por 16 células. 

 Duas espécies parasitam os bovinos: T. axei e T. colubriformis. Destas a primeira parece ter 

maior prevalência (www.fao.org, 23-04-2009). 

 

Género Cooperia 

 São muito semelhantes ao género Ostertagia apresentando, as L3, também 16 células 

intestinais e um comprimento entre os 666 e os 956 µm. Como características distintivas à 

microscopia temos a existência de corpos refrácteis na cabeça e uma ligeira depressão 

convexa na região anterior (www.fao.org, 23-04-2009). 

 São parasitas do intestino delgado sendo, nas zonas temperadas, agentes secundários na 

patogenia da gastroenterite parasitária. Quatro espécies parasitam exclusivamente bovinos 

sendo elas a Cooperia oncophora, C. punctata e a C. pectinata. C. surnabada pode aparecer 

em bovinos e caprinos (Urquhart et al., 2001). 

 

Género Nematodirus 

 Apresentam distribuição mundial sendo mais encontrados em zonas de clima temperado. 

Nematodirus helvetianus é parasita exclusivo de bovinos e N. battus assim como N. spathiger 

podem parasitar também pequenos ruminantes (Urquhart et al., 2001). 

 O terceiro estádio larvar apresenta como características identificativas oito células intestinais, 

um comprimento considerável (752-1248 µm) e uma cauda comprida e filamentosa. 
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 Tal como o género Cooperia não são agentes primários de infecção apresentando um efeito 

aditivo em infecções mistas com outros tricostrongilídeos (www.fao.org, 23-04-2009). 

 O seu ovo é grande, ovóide e incolor e com o dobro do tamanho do ovo de tricostrongilídeo 

típico. 

 

3.3.3.1.1 - Ciclo de vida: 

 O ciclo de vida dos nemátodes gastrointestinais que parasitam bovinos adultos é directo, ou 

monoxeno, isto é, todo o ciclo se passa em apenas um hospedeiro (a fase endógena) e no 

ambiente (fase exógena). 

 Os ovos são excretados nas fezes do animal parasitado e são praticamente indiferenciáveis, à 

excepção dos de Nematodirus spp. que são do dobro do tamanho e incolores. O número de 

ovos excretados pode variar de acordo com dois factores: a espécie do parasita (prolificidade 

das fêmeas) e as características do hospedeiro (idade, estado imunitário e consistência fecal). 

 De acordo com o número de ovos excretados por dia assim se classifica a prolificidade das 

fêmeas de cada espécies. Assim temos espécies muito prolíficas (Haemonchus: 5000 a 10000 

ovos por dia), moderadamente prolíficas (Trichostrongylus e Ostertagia: 100 a 200 ovos por 

dia) e poucos prolíficos (Nematodirus: 50 ovos por dia) (Kassai, 1999). 

 Após serem excretados juntamente com as fezes, e se as condições do meio forem 

apropriadas, no interior dos ovos desenvolvem-se as L1, as quais eclodem na massa fecal. 

 Posteriormente, já no meio exterior, estas larvas sofrem diversas modificações passando para 

os estádios L2 e L3, sendo esta última a forma infectante. Em circunstâncias normais a 

evolução larvar entre a eclosão e a larva infectante ocorre em 5-14 dias, ainda que em 

condições naturais se possa alargar até 3-4 meses. A espécie Nematodirus constitui uma 

excepção. Aqui o desenvolvimento larvar ocorre dentro do ovo eclodindo apenas na fase de 

L3.  

 Hipobiose é o nome que se dá à interrupção sazonal da maturação larvar, muito frequente nas 

Famílias Strongylidae e Trichostrongylidae. Esta ocorre com o início das condições frias do 

Outono/ Inverno no hemisfério norte ou de condições muito secas nos subtrópicos ou 

trópicos. Por outro lado a maturação dessas larvas coincide com a volta de condições 

ambientais adequadas ao seu desenvolvimento de vida livre, apesar de não estar claro o que 

dá o sinal para a maturação e como é transmitido (Urquhart et al., 2001). 

 A hipobiose larvar tem assim uma importante acção no impacto parasitário do hospedeiro. 

Devido a alterações climatéricas ocorre uma pausa no desenvolvimento larvar mas esta não 

ocorre na excreção. Assim, os campos continuam a ser contaminados com larvas hipobióticas 

e, quando as condições são alteradas a benefício do parasita, o número de larvas no campo é 
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muito maior do que se o desenvolvimento se der de forma contínua. Isto aumenta em muito o 

risco de infecção dos animais. Em Ostertagia spp. e Haemonchus contortus esta fase, quando 

ocorre, é imediatamente após a formação das larvas L4 e nos Trichostrongylus spp. ocorre 

como larvas L3.  

 Após a migração para a erva as L3 são ingeridas pelo hospedeiro. Após a ingestão (trinta 

minutos aproximadamente) as larvas perdem a bainha, penetrando em distintas zonas da 

mucosa digestiva de acordo com a espécie. Assim, as larvas de Ostertagia spp. situam-se na 

zona antropilórica, na base das glândulas gástricas; as de Haemonchus contortus localizam-se 

preferencialmente na mucosa fúndica; Trichostrongylus spp. localizam-se no primeiro terço 

do intestino delgado entre o epitélio e a membrana basal da mucosa; enquanto que as de 

Cooperia spp. e de Nematodirus spp. penetram na mucosa intestinal entre as vilosidades 

intestinais. Uma vez na mucosa as larvas mudam novamente e passam a L4 no interior das 

glândulas ou profundamente nos espaços entre as vilosidades intestinais, segundo as espécies. 

 Depois da última muda transforma-se em L5 ou pré-adultos que maturam sexualmente e 

passam a adultos. Após a cópula as fêmeas começam a depositar ovos, finalizando assim o 

ciclo (Urquhart et al., 2001). 

 

3.3.3.1.2 - Patogenia e sinais clínicos  

 Devido à diferente localização no tracto gastrointestinal das várias espécies desta 

Superfamília a patogenia e sintomatologia são abordadas aqui de acordo com a espécie 

visada. Assim: 

 

Ostertagia ostertagi 

 Nos climas temperados e com Invernos frios a ostertagiose bovina pode ocorrer em duas 

formas clínicas distintas. A Ostertagiose Tipo I normalmente revela-se em bezerros em 

extensivo, durante o seu primeiro período de pastoreio, isto é, na Primavera e Verão. A 

Ostertagiose Tipo II é mais comum em animais com mais de um ano de idade e ocorre, 

geralmente, no final do Inverno ou na Primavera, após os primeiros tempos de pastagem, 

sendo resultado da maturação das larvas ingeridas durante o Outono anterior e após o término 

da fase hipobiótica. 

 Um sinal comum às duas formas da doença é uma diarreia aquosa profusa. Em bezerros essa 

diarreia é persistente e tem uma coloração verde-brilhante característica. Na doença Tipo II a 

diarreia é intermitente sendo acompanhada de anorexia e sede. A pelagem acusa o mau estado 

nutricional, em ambos os tipos de Ostertagiose, sendo opaca e fraca, estando os quartos 
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traseiros sujos de fezes onde por vezes as moscas acabam por depositar ovos (Urquhart et al., 

2001). 

 Este parasita causa abomasite crónica em bezerros, sendo esta caracterizada, além da diarreia 

descrita anteriormente, por anemia e hipoproteinemia clinicamente manifestada por edema 

submandibular. O apetite apresenta-se normal o que pode parecer uma contradição devido às 

alterações estruturais que ocorrem no abomaso. Este, assim como  omaso e o retículo, durante 

a necrópsia, pode aparecer repleto de alimento de boa qualidade mas o tracto do cárdia 

adiante está virtualmente vazio devido ao mau funcionamento do abomaso. O aspecto de 

“Couro de Marrocos” é uma característica patognomónica. A mucosa encontra-se repleta de 

pequenos nódulos cinzentos claros de onde se projecta a larva.  

 Em bezerros com altas cargas de O. ostertagi a morte sobrevém em escassas semanas. Nos 

animais onde a carga parasitaria é subletal, o seu desenvolvimento corporal nunca chega ao 

esperado ou requerem muito mais tempo, e com isso gastos acrescidos, para o atingir 

(Bowman et al., 2003). 

 

Haemonchus placei 

 O efeito patogénico desta espécie corresponde a uma possível incapacidade do hospedeiro 

para repor as perdas de sangue geradas por este parasita no abomaso. Assim, pequenas perdas 

de sangue que sejam facilmente repostas pelo sistema hematopoiético do hospedeiro acabam 

por encobrir a parasitose. No entanto, quando a perda de sangue é considerável e o animal não 

a consegue compensar (devido ao estado nutricional deste ser debilitado; à hemorragia ser 

demasiado extensa ou a qualquer factor de stress) uma anemia progressiva instala-se e leva 

rapidamente à morte. O sinal crítico de suspeita de Haemoncose é assim o de uma anemia 

grave, isto é, palidez muito acentuada das mucosas e pele, semelhante a branco de porcelana 

(Molento, Tasca, Gallo, Ferreira, Bononi & Stecca, 2004). A perda de plasma sanguíneo leva 

a anasarca ou, menos severo, edema submandibular. O apetite mantém-se normal e não 

ocorrem alterações apreciáveis da condição corporal. As fezes são de consistência normal 

apenas sendo alteradas para diarreia quando existe infecção mista por espécies como 

Trichostrongylus spp. ou Cooperia spp. (Bowman et al., 2003). 

 

 Trichostrongylus 

  Embora a grande maioria dos animais parasitados com esta espécie se apresentem sem 

sinais, quando as cargas parasitárias são muito acentuadas (de 10000 a 100000 ou mais) estas 

originam diarreia profusa e aquosa, especialmente em animais em stress ou mal nutridos. Ao 

início as fezes mantêm-se semi-sólidas, mas rapidamente passam a aquosas e verde escuras. 
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Devido à deposição destas fezes nos quartos traseiros, por vezes moscas e outros insectos são 

atraídos (ex.- Lucilia cuprina) depositando aí ovos. 

 A contagem de ovos raramente excede os 5000 OPG. Isto ocorre principalmente devido a 

dois factores: esta espécie é moderadamente prolífica e devido ao estado aquoso das fezes a 

concentração ovo/massa de fezes é muito diluída. 

 Na necrópsia, a carcaça apresenta-se sem lesões óbvias mesmo no intestino delgado afectado. 

 Devido ao pequeno tamanho dos parasitas a sua visualização pode ser difícil e assim passar 

despercebida. É de realçar que, sendo uma parasitose que em animais com boa condição 

imunitária e nutricional não se revela, estes factores devem ser revistos aquando do 

aparecimento de um surto. Assim, devemos não só focarmo-nos na doença, mas também nas 

causas que proporcionaram o seu aparecimento (Bowman et al., 2003).  

 

Cooperia 

 A relação da parasitose com a patologia/sintomatologia clínica é muito semelhante à 

existente em Trichostrongylus spp. (Bowman et al., 2003). 

 

Nematodirus 

 As espécies de Nematodirus não estão, geralmente, associadas a sintomatologia clínica 

evoluindo, em bovinos, de forma inaparente. No entanto em borregos a espécie N. battus pode 

provocar diarreias profusas e aquosas, que podem chegar aos 30% de mortalidade quando 

instaladas (Bowman et al., 2003). 

 

3.3.3.2 - Superfamília Strongyloidea 

 

 Os membros desta Superfamília têm tendência para ser mais largos e robustos que os 

membros pertencentes à Superfamília Trichostrongyloidea. Apresentam uma cavidade bucal 

larga e rodeada por uma cápsula, normalmente estruturalmente rígida. É dirigida 

anteriormente e rodeada por uma ou duas filas de estruturas que se assemelham a folhas. Estas 

estruturas são específicas para a organização taxonómica nesta Superfamília.  

 Os dentes, quando presentes, encontram-se na base da cavidade bucal. Estes servem para 

lacerar a mucosa do hospedeiro, permitindo a sucção por parte do esófago muscular. 

 A bolsa copuladora é bastante desenvolvida apresentando espículas longas e finas. A vulva é 

próxima ao ânus. O útero é prodélfico na maioria dos estrongilideos (Bowman et al., 2003).  

 Com a excepção de três géneros, que são parasitas do tracto respiratório e da região perirenal, 

todos os outros géneros de importância veterinária se encontram no tracto gastrointestinal, 
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mais propriamente no intestino delgado e grosso, podendo ser divididos em dois grupos, os 

estrongilídeos e os ancilostomatídeos. 

 Os estrongilídeos são parasitas do intestino grosso e os géneros de interesse a esta dissertação 

são o Chabertia e o Oesophagostumum. 

 Os ancilostomatídeos são parasitas do intestino delgado e dos três géneros contidos neste 

grupo apenas o Bunostomum tem como hospedeiro os bovinos. 

 Ao contrário da Superfamília Trichostrongyloidea, os ciclos de vida dos estrongilideos 

apresentam diferenças consideráveis entre espécies. Assim sendo serão apresentados de forma 

individual. 

 

Chabertia ovina 

 De distribuição mundial, Chabertia ovina é um parasita, essencialmente, de ovinos e 

caprinos, podendo ocasionalmente afectar bovinos. Está normalmente presente em baixas 

quantidades contribuindo para o síndrome de gastrite parasitária e apenas ocorrendo 

esporadicamente em número suficiente para causar doença por si só (Urquhart et al., 2001). 

 Apresenta características que a tornam, à microscopia, semelhante ao Oesophagostomum spp. 

pois ambos apresentam trinta e duas células intestinais, e dimensões semelhantes. No caso das 

L3 de Chabertia ovis as suas dimensões rondam entre 650 e 789 µm e o Oesophagostumum 

spp. 726 e 923 µm (www.fao.org, 23-04-2009). 

 Apresentam uma cápsula bucal em forma de sino com uma dupla fileira de pequenas papilas 

ao redor da borda. Os dentes estão ausentes (Urquhart et al., 2001). 

 

Oesophagostumum 

 As espécies pertencentes a este género são responsáveis por uma enterite em ruminantes e 

suínos. Das espécies existentes apenas uma parasita bovinos, o O. radiatum. Tem distribuição 

mundial tendo maior importância em zonas tropicais e subtropicais. 

  Apresenta cabeça afilada, cápsula bucal pequena e, ao redor do esófago, há uma vesícula 

cefálica cutícular proeminente. Esta vai terminar num sulco cervical que, em algumas 

espécies, é acompanhada por largas asas cervicais (Urquhart et al., 2001). 

    As dimensões do terceiro estádio larvar oscilam entre os 726 e 923 µm (www.fao.org, 23-

04-2009). 
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Bunostumum  

 Pertencente aos Ancilóstomatídeos dos ruminantes este é um parasita do intestino delgado 

sendo os adultos uns dos maiores nemátodes existentes nestes hospedeiros (Urquhart et al., 

2001). 

 As larvas infectantes apresentam 16 células intestinais e cabeça redonda. As L3 são de 

reduzidas dimensões oscilando entre 450 e os 700 µm (www.fao.org, 23-04-2009). 

 

 3.3.3.2.1 - Ciclo de Vida: 

 Os ciclos de vida dos géneros referidos são todos eles directos, apresentando diferenças entre 

eles, principalmente na fase parasitária. 

 No caso da Chabertia spp. a fase pré-parasitária é semelhante à Superfamília 

Trichostrongyloidea. Na fase parasitária as L3 vão penetrar na mucosa do intestino delgado e, 

ocasionalmente, na do cego e cólon. 

 Após uma semana passam a L4 emergindo da mucosa e sofrendo uma migração, agrupando-

se no cego onde se vai completar o desenvolvimento para L5. Posteriormente seguem para o 

cólon saindo nas fezes e reiniciando o ciclo (Urquhart et al., 2001). 

 No género Oesophagostomum a infecção dá-se também por ingestão de L3. Estas vão 

penetrar na mucosa de qualquer parte do intestino, tanto delgado como grosso, formando 

nódulos evidentes e onde ocorre a muda para L4. Seguidamente emergem e migram para o 

cólon onde se transformam em L5, isto é, em larva adulta, saindo posteriormente nas fezes. 

 Enquanto se encontram dentro dos nódulos as L4 podem apresentar o seu desenvolvimento 

inibido por longos períodos, chegando mesmo a um ano (Urquhart et al., 2001). 

 Em Bunostomum spp. o ciclo é, também ele, directo. Os adultos estão fixos à mucosa do 

intestino delgado e são hematófagos. Os ovos requerem alguns dias, após serem excretados 

com as fezes, para que a larva infectante se desenvolva. As larvas podem penetrar no 

hospedeiro por ingestão ou percutaneamente. Neste último caso a larva migra até ao pulmão, 

por vasos sanguíneos ou linfáticos, passando a L3. Após serem deglutidas passam a L4 e 

migram para o intestino (Mañes & Vasquez, 2002). 

 

3.3.3.2.2 - Patogenia e sinais clínicos   

 As espécies pertencentes a esta Superfamília apresentam órgãos e acções parasitárias 

distintos entre si. Por assim ser serão apresentados, tal como na família Trichostrongilidea, de 

forma separada. 
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Chabertia ovina 

 Como foi dito anteriormente, esta espécie não é especialmente patogénica para bovinos, 

sendo apenas importante em casos pontuais. Nestes casos e devido a altas cargas parasitárias, 

os animais ficam anémicos devido à acção das L3 que ingerem partes da mucosa para se 

fixarem, resultando em hemorragia. Os animais apresentam assim diarreia sanguinolenta onde 

podem ser encontrados vermes. Ocorre, consequentemente, anemia, hipoalbuminémia e perda 

de peso progressiva. É, sem dúvida, mais importante quando falamos de pequenos ruminantes 

(Urquhart et al., 2001). 

 

Oesophagostomum 

 A acção patogénica está relacionada com a presença de larvas. Quando as infecções são 

maciças o processo evolui de forma aguda, com manifestações clínicas aos 7-8 dias de 

contágio. Os sinais mais frequentes são anorexia, hipertermia e abatimento. Também pode dar 

origem a cólicas apresentando os animais o dorso arqueado e aspecto angustiado. O sinal mais 

típico é diarreia incoercível, com fezes de tons escuros, fétidas e por vezes acompanhadas de 

estrias sanguinolentas. É mais frequente a forma crónica, em que os sinais mais característicos 

são diarreia, acompanhada de expulsão violenta de fezes verdosas. Pode alternar com 

períodos de obstipação, até que finalmente só se eliminam fezes líquidas. Junto a estas 

alterações, os animais apresentam um quadro geral que se caracteriza por anorexia, 

desidratação, caquexia e anemia. Por último aparecem edemas. Os Oesofagostomos são 

imunogénicos e os anticorpos actuam sobre as L4. Como desenvolvem imunidade frente às 

formas larvares, estas degeneram e calcificam, formando nodúlos que permanecem durante 

muito tempo na mucosa do cego e do cólon. De tal forma que nos adultos o efeito mais 

patogénico deve-se a estes nódulos (diminuição da motilidade intestinal, estenose e 

invaginação). 

 Os animais que morrem devido ao processo apresentam-se anémicos e caquéticos. No 

intestino pode observar-se inflamação da mucosa, com hiperemia, edemas, petéquias e 

nódulos de tamanho variável (do tamanho de uma ervilha ou maiores) nos quais há larvas, que 

se podem apresentar-se calcificadas (Soulby, 1982; Urquhart et al., 2001). 

 

  Bunostomum  

  Os parasitas desta espécie são hematófagos, causando uma intensa anemia em todas as 

espécies parasitadas. Quantidades totais de larvas baixas podem provocar doença clínica e 

quantidades altas podem mesmo levar à morte de animais jovens. Observa-se assim perda de 

sangue total que pode provocar edema devido a perda de proteína. Ocorre também a irritação 
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da mucosa intestinal acompanhada de diarreia suave ou intermitente. A penetração cutânea 

das larvas pode provocar, também, laceração permitindo a invasão de bactérias oportunistas. 

 Clinicamente, em animais estabulados é possível observar inquietação, batidas com as patas 

ou lambedura destas. Nas infecções graves são constantes a palidez das mucosas, a anemia 

marcada, o edema submandibular e a prostração. A morte sobrevém em poucos dias 

(Radostits et al., 2002). 

 

3.3.3.3 - Superfamília Rhabditoidea 

 

 Esta superfamília engloba um grupo primitivo de nemátodes, principalmente de vida livre ou 

parasitas de vertebrados inferiores e invertebrados. 

 Embora alguns géneros de vida livre possam provocar, esporadicamente, problemas em 

animais, apenas os do género Strongyloides apresentam interesse do ponto de vista veterinário 

e por isso, apenas esse género será abordado nesta dissertação. 

 

Strongyloides 

 Apresentam distribuição mundial podendo parasitar a maioria dos animais. No caso dos 

bovinos apenas uma espécie tem importância parasitária, o S. papillosus, e a sua localização 

preferencial é o intestino delgado. 

 Estruturalmente, quando adultas, são larvas pequenas, capiliformes e delgadas. 

 Apenas as fêmeas são parasitas sendo os machos de vida livre. 

 À microscopia óptica as L3 apresentam um longo esófago que ocupa até um terço do corpo e 

o útero entrelaçado com o intestino dando um ar de cordão torcido. A cauda apresenta, como 

característica patognomónica, a ponta em ângulo obtuso. As suas dimensões oscilam entre os 

650 e os 850 µm (www.fao.org, 23-04-2009). 

 Os ovos são de metade do tamanho dos ovos típicos de estrongílideos, ovais de casca fina e 

com uma L1 no seu interior no momento da ovopostura. 

 

 3.3.3.3.1 - Ciclo de vida 

 Uma característica deste género consiste na capacidade de apresentar ciclos reprodutivos 

tanto de carácter parasitário como de vida livre. A fase parasitária é constituída inteiramente 

por fêmeas sendo a fase livre constituída por ambos os sexos. Aquelas parasitam o intestino 

delgado onde vão depositar ovos larvados por partenogénese, ou seja, o desenvolvimento dá-

se a partir de um ovo fertilizado mas não por machos. Posteriormente à eclosão as larvas 

podem desenvolver-se, através de quatro estádios larvares, em machos e fêmeas adultos de 
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vida livre. Em determinadas condições, possivelmente relacionadas com temperatura e 

humidade desfavoráveis, as L3 podem tornar-se parasitas, infectando o hospedeiro penetrando 

por via cutânea ou por ingestão migrando via sistema venoso, pulmões e traqueia, 

desenvolvendo-se em fêmeas adultas no intestino delgado (Urquhart et al., 2001). 

 

3.3.3.3.2 - Patogenia e sinais clínicos  

 A grande maioria das infecções por S. papillosus, embora muito constantes, não revelam 

sinais clínicos. Animais jovens e juvenis são mais susceptíveis de revelar doença do que 

animais adultos (Bowman et al., 2003). 

 Segundo Urquhart et al. (2001) os parasitas adultos localizados no duodeno e jejuno 

proximal, quando presentes em grandes quantidades, podem provocar inflamação com edema 

e erosão do epitélio. Isto vai resultar numa enterite catarral com diminuição da digestão e da 

absorção e consequente atraso no crescimento e perda de peso. Quando a infecção é maciça 

existem sintomas cutâneos (reacção eritematosa). 

 Os adultos exercem também uma acção tóxica devido a produtos de secreção e excreção, que 

lesionam a mucosa e favorecem a penetração de bactérias, como a salmonela ou colibacilos. 

 Infecções simultâneas de Strongyloides papillosus com Eimeria spp. originam alterações 

mais intensas do que cada infecção em separado, ocorrendo assim uma reacção sinérgica com 

amplificação da patogenia de cada agente (Arguello & Cordero del Campillo, 2002). 

 

 

3.3.4 - Protozoários  

 

3.3.4.1 – Cryptosporidium spp. 

   

 O género Cripstosporidium é classificado como um eucariota, dentro do Filo Apicomplexa. 

Todas as espécies deste género são protozoários, parasitas intracelulares obrigatórios que se 

submetem a um desenvolvimento endógeno que culmina na produção de oocistos, os quais 

são eliminados para o exterior nas fezes do hospedeiro (Fayer, Morgan & Upton, 2000). 

 Embora existam oito espécies de Cryptosporidium infectantes e um genótipo adicional 

(Santin & Zarlenga, 2009), tem vindo a ser demonstrado que quatro espécies são geralmente 

responsáveis por criptosporidiose bovina, com uma distribuição associada à idade dos 

animais. As duas espécies mais comuns são Cryptosporidium andersoni e o Cryptosporidium 

parvum sendo o primeiro mais comum em vitelos até um mês de idade, e o segundo em 

bovinos adultos. Outras duas espécies, menos comuns, são o Cryptosporidium bovis e 
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Cryptosporidium ryanae, normalmente infectantes de bezerros desmamados ou animais entre 

um ano e dois de vida, sendo o Cryptosporidium bovis mais comummente encontrado que o 

C. ryanae (Aiqin Liu et al., 2009). 

 Das espécies encontradas parece ser o C. parvum aquele que apresenta características mais 

patógenas tanto para bovinos como para humanos, sendo o único com carácter zoonótico 

(Santin et al., 2009). 

 Embora a grande maioria dos animais adultos infectados não apresente sinais clínicos, este 

protozoário afecta, de forma indirecta, o rendimento de uma exploração de carne. 

 Vários autores referem o Rotavírus, Coronavírus, E. coli e o Cryptosporidium spp. como os 

principais agentes patógenos encontrados em amostras fecais de bezerros com diarreia 

(Radostits et al., 2002; Bowman et al., 2003; Schnyder, Kohler, Hemphill & Deplazes, 2009). 

 Sabemos também que a diarreia neonatal, embora seja fruto de décadas de investigação, 

continua a ser a causa de morte mais comum em animais jovens. A grande quantidade de 

oocistos excretados, até mesmo por animais sem sinais clínicos, associado a grandes 

resistências a alterações climatéricas e desinfectantes, vão demonstrar que a base para a 

diminuição das perdas de animais assenta na prevenção, ou seja, em boas práticas de maneio 

(Radostits et al., 2002). 

 Nesta dissertação apenas foram usadas amostras de animais adultos. Estes são os principais 

disseminadores do parasita pelos parques e daí ter sido dado um relevo especial. 

 

3.3.4.1.1 - Ciclo de vida 

 Oocistos infectantes contendo quatro esporozoítos são transportados juntamente com as fezes 

para o meio ambiente, disseminando assim a infecção. Os oocistos mantêm-se viáveis por 

meses excepto em condições extremas de temperatura (abaixo dos 0 ºC e acima dos 65 ºC), 

dessecação ou altas concentrações de desinfectantes (amónia a 5% ou formaldeído a 10%) 

(Mora, Bautista & Vásquez, 2002). 

 Quando ingerido pelo hospedeiro o oocisto abre-se libertando os quatro esporozoítos que vão 

invadir, no caso do C. parvum, as microvilosidades da metade inferior do intestino delgado, 

ou seja, jejuno e íleon (Bowman et al., 2003). Aí se invaginam em forma de “dedo de luva” 

sendo englobados por uma membrana da célula hospedeira, que encapsula o parasita no 

interior de um vacúolo parasitóforo. Nestes mesmos vacúolos os Cryptosporidium passam 

pelas fases de esquizogonia, gametogonia, fertilização e esporogonia. Alguns oocistos passam 

por excitação interna com libertação interna de esporozóitos, proporcionando assim o 

mecanismo para autoinfecção endógena que ocorre em alguns casos de doença crónica, em 

animais imuno-competentes, e hiperinfeção letal em animais imuno-deficientes. 
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Figura 3.5 – Representação esquemática do ciclo de vida de Cryptosporidium spp. (adaptado 
de Palmateer, 2003) 

 
 

3.3.4.1.2 - Patogenia e sinais clínicos  

 Em animais adultos a infecção decorre, normalmente, de forma inaparente. 

 Este parasita tem maior impacto em animais jovens onde a imunidade ainda se encontra 

debilitada. Neste grupo etário a parasitose provoca uma diarreia profusa que pode conduzir à 

morte por desidratação, caso não seja tratada atempadamente. 

 

3.3.4.1.3 - Diagnóstico 

 No decorrer da infecção são excretados um grande número de oocistos nas fezes pelo que o 

estudo destas consiste, no fundo, numa amostra de todo o intestino. Com este propósito foram 

desenvolvidas várias técnicas que se podem classificar em três tipos: a mais simples consiste 

na coloração de esfregaços fecais com o objectivo de facilitar a visualização do parasita, tanto 

seja porque o oocisto adquire cor como sendo o próprio meio o único a corar. O segundo tipo 

compreende as técnicas de concentração, que por vezes são realizadas simultaneamente com 

técnicas de coloração. O último tipo compreende as técnicas imunológicas. 

 Nas técnicas de coloração mais utilizadas encontra-se a técnica de Giemsa (em desuso por 

falta de especificidade), as colorações de microorganismos ácido-resistentes, como o Ziehl-

Neelsen modificado, as colorações negativas como a de Heine e as técnicas baseadas na 

captação de um fluorocromo por parte do parasita (fenol-Mauranina, auramina-rodamina, 

auramina-carbolfucsina, laranja de acridina ou DAPI) (Mora, Bautista & Vásquez, 2002). 

 As diferentes técnicas de coloração realizam-se sobre esfregaços directos de fezes ou de 

material previamente concentrado, com o objectivo de aumentar a sensibilidade. Entre os 
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distintos métodos de concentração utilizados destacam-se os que utilizam a flutuação de 

soluções de densidade variável, como a solução de sacarose de Sheather, o sulfato de zinco e 

o cloreto sódico. Após a concentração os oocistos podem ser observados ao microscópio de 

contraste de fase, por microscopia óptica convencional aplicando alguma técnica de 

coloração, anteriormente mencionada, ou usando alguma técnica imunológica. 

 Por fim cabe destacar a aplicação de técnicas imunológicas para a detecção de oocistos nas 

fezes. Entre elas encontram-se a aglutinação com látex, a imunofluorescência utilizando 

antigénios policlonais ou monoclonais e a ELISA de imunocaptura de antigénios parasitários 

nas fezes. Destes métodos é a imunofluorescência aquele que apresenta maior sensibilidade e 

especificidade e é também a técnica mais utilizada no diagnóstico em humanos (Mora, 

Bautista & Vásquez, 2002). 

 

3.3.4.1.4 – Tratamento 

 Apesar da extensa selecção de um grande número de agentes quimioterápicos, não há 

tratamento curativo de confiança para a criptosporidiose (Armson, Reynoldson & Thompson, 

2003). A maioria dos agentes quimioterápicos que se têm mostrado eficazes no controle de 

coccidiose em bovinos, suínos e aves parece ter pouca ou nenhuma eficácia contra a 

criptosporidiose (Barta & Thompson, 2006).  

 A razão para esta resistência não é conhecida, mas a localização peculiar do parasita no 

hospedeiro, bem como o vacúolo onde está inserido, parecem ter influência. 

 O lactato de halofuginona e o sulfato de paromicina parecem ser as duas únicas excepções, 

embora nenhum dos dois consiga a erradicação total do parasita, do hospedeiro. 

 Lactato de halofuginona (Halocur ®) é referida como a droga que provoca a redução marcada 

da eliminação de oocistos em cordeiros infectados experimentalmente e em bezerros, natural 

ou experimentalmente infectados. Estudos demonstraram que doses orais de 60 a 125 µg/kg, 

diárias, durante sete dias, protegem contra a doença clínica e reduzem muito a excreção de 

oocistos. Adicionalmente permitem que pequenas infecções intestinais se instalem 

promovendo a imunidade sem causar doença (Radostits et al., 2002). 

 À luz de estudos recentes, a questão a saber é se o uso profilático de lactato de halofuginona 

nos primeiros sete dias de vida é capaz de reduzir a incidência de diarreia ou apenas retardar o 

aparecimento desta, em bezerros (Martins, Sousa, Madeira de Carvalho, Bacelar & Cannas da 

Silva, 2007). 

 O sulfato de paromomicina (aminosidina), antibiótico do grupo dos aminoglicosideos, 

administrado por via oral na dose de 100mg/kg, diariamente durante onze dias, demonstrou 
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ser eficaz na prevenção doença, em cabritos a campo, num ensaio clínico controlado 

(Radostits et al., 2002). 

 Em humanos foi elaborado um estudo sobre a utilização da Nitazoxanida, anti-helmíntico de 

largo espectro, no tratamento da Criptosporidiose. Num programa bem projectado e completo 

foi estabelecido o seu benefício no tratamento desta parasitose, sendo hoje licenciada para 

utilização nos Estados Unidos. Apresenta ainda acção sobre a Giardia spp., sendo o único 

produto, em mais de 20 anos de investigação, a apresentar estas características. (Rossignol et 

al., 2009). 

 

Tratamento de suporte 

 Qualquer tratamento realizado em bezerros que apresentem uma diarreia marcada e profusa 

deve ser, principalmente, baseado na terapia de suporte. Só desta forma será possível ao 

animal uma recuperação total pois, embora a terapia específica seja bastante importante, 

qualquer animal que se encontre desidratado e subnutrido não apresenta condições para fazer 

uma correcta resposta à terapia que lhe for prescrita.  

 Assim, o animal deve receber líquidos e electrólitos por via oral ou parenteral. A reposição 

da volémia é um passo bastante importante pois a diarreia por si não mata, mas sim a 

desidratação que esta causa.  

 A administração de leite também deve ser cuidada. O animal deverá prosseguir com a 

alimentação láctea em várias tomas por dia, pois, apesar da presença de diarreia, o animal 

pode sucumbir pela ausência de alimento. No caso de vacas de campo a ausência de 

amamentação pode trazer ainda um risco acrescido que é a maior probabilidade da mãe fazer 

mamites. No caso da impossibilidade do animal poder mamar, estando portanto a ser 

alimentado por substituintes do leite, a vaca deve ser ordenhada diariamente (Radostits et al., 

2002).  

 

3.3.4.1.5 - Profilaxia e controlo 

 A criptosporidiose é uma doença de difícil controlo e qualquer medida que se aplique para 

este efeito deve ter por base a diminuição da transmissão do parasita. Se a ingestão de 

oocistos for diminuta é suficiente para que os animais adquiram imunidade sem que 

demonstrem diarreia, isto é, ficaram infectados mas sem que demonstrem sinais clínicos, 

funcionando como uma vacina. 

 O contacto entre animais doentes e não doentes deve ser evitado, devendo-se proceder à 

separação destes quando iniciem o processo patológico. O local dos partos, quando possível, 

deve ser organizado de forma a que a entrada para este seja feita por lotes (“all in, all out”) 
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providenciando um vazio sanitário que, associado a uma limpeza e desinfecção apropriada 

(quando possível) diminuirá o número de oocistos existentes no meio ambiente. O acesso de 

animais errantes e selvagens aos parques ou maternidades deve ser controlado. Associado às 

medidas de controlo podem ser aplicadas terapias com fármacos específicos para o agente, 

como o lactato de halofuginona (Martins et al., 2007). 

  Por fim, e realçando também o carácter zoonótico desta parasitose, a higiene do pessoal da 

exploração, assim como do medico veterinário assistente, deve ser bastante cuidada evitando 

assim a transmissão mecânica do homem para os animais e evitando também a infecção do 

humano (Radostits et al., 2002). 

 

3.3.4.2 - Eimeria spp. 

 

 Este género pertence ao Filo Apicomplexa, Classe Sporozoa, Subclasse Coccidia, Subordem 

Eimeriina e Família Eimeriidae. Foram descritas cerca de vinte e uma espécies de Eimeria em 

bovinos, no entanto, nos dias de hoje, apenas treze são reconhecidas como válidas. Provocam 

uma infecção intestinal que afecta principalmente animais jovens e que ocorre com diarreia, 

muitas vezes sanguinolenta, e desidratação. Nem sempre aparecem surtos clínicos mas, no 

entanto, em animais de produção diminui sempre os índices produtivos. É mais comum em 

sistemas intensivos ou em animais de extensivo que sejam estabulados em partes do dia. 

 

3.3.4.2.1 - Ciclo de vida 

 Este parasita possui um ciclo de vida monoxeno. A ingestão de oocistos esporulados, 

contendo quatro esporocistos, com dois esporozoítos cada um, leva à invasão do epitélio do 

intestino delgado, especialmente da segunda metade, onde acabam por formar o trofozoíto, a 

nível intracelular. Posteriormente inicia-se a divisão assexuada, esquizogonia, dando origem 

aos esquizontes. Os da primeira geração (macroesquizontes) podem ser de grande tamanho e 

contêm milhares de merozoítos que vão invadir novas células e, na maioria das espécies, 

originam uma segunda geração de esquizontes, de menor tamanho e com escassos merozoítos. 

 São estes merozoítos que dão origem às formas sexuadas, os gametócitos. A conjugação dos 

gametócitos dá lugar a um zigoto rodeado de uma forte membrana, o oocisto, que acaba por 

abandonar o hospedeiro. No exterior este esporula, originando quatro esporocistos, cada um 

deles com dois esporozoítos. Estes correspondem aos agentes infectantes de um novo 

hospedeiro. É importante assinalar dois pontos importantes do ciclo de Eimeria spp. O 

primeiro consiste em que a ingestão de grande quantidade de oocistos e posterior 

esquizogonia leva a uma infecção de grande número de células do epitélio intestinal, 
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provocando danos consideráveis antes mesmo de que o ciclo sexual do parasita se complete. 

Assim um animal pode desenvolver sinais clínicos sem que ocorra a saída de oocistos com as 

fezes. O segundo ponto a ressalvar é que o ciclo de vida dos parasitas não é eternamente 

contínuo pois a infecção é autolimitante. O que sucede é que, no campo, os animais estão 

constantemente expostos a novos parasitas do mesmo género e portanto, a reinfecções. Assim 

o facto de uma infecção ser autolimitante é de pouca importância prática dado que não se 

refere à parasitose em geral mas sim a cada infecção por si só. Importante sim é o 

desenvolvimento de imunidade face ao parasita pois embora não seja totalmente eficaz, acaba 

por reduzir a multiplicação deste (Cordero del Campillo & Arguello, 2002).  

 Duas espécies são de especial importância em buiatria, E. bovis e E. zuernii, sendo esta 

última a coccídea mais comum e mais patogénica. 

 

Figura 3.6 – Ciclo de Vida de Eimeria spp. (adaptado de 
http://en.wikipedia.org/wiki/Eimeria) 

 
3.3.4.2.2 - Epidemiologia 

 A coccidiose bovina afecta principalmente animais jovens, das três semanas aos seis meses, 

sendo normalmente os animais adultos portadores assintomáticos. O confinamento e a falta de 

higiene aumentam o risco de infecção, facilitando a contaminação de animal para animal. 

Temperaturas moderadas e elevada humidade, favorecem também a esporulação. 

Temperaturas iguais ou superiores a 40 ºC matam o parasita num período de quatro dias. 

Desinfectantes como o hipoclorito de sódio (1,25%), o fenol (5%) ou o formaldeído destroem 

os oocistos inibindo assim a esporulação. A coccidiose de Inverno, bastante conhecida em 

buiatria, apresenta-se quando as temperaturas são tão baixas que a esporulação não ocorre. No 

entanto, a temperatura e humidade existentes na cama dos animais constitui um meio perfeito 
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para que a E. zuernii prolifere e afecte os animais. O facto de animais de várias idades se 

encontrarem no mesmo espaço potencia o aparecimento desta parasitose nos animais mais 

jovens. 

 

3.3.4.2.3 - Patogenia e sinais clínicos  

 A acção patogénica consiste na destruição das células epiteliais em diversas partes do 

intestino. Como há implicação do intestino grosso, não ocorre reabsorção de Na+ e água por 

parte do epitélio e assim origina diarreia e desidratação. Esta diarreia é caracterizada por uma 

cor esverdeada e odor acre. No caso de coccidioses agudas o sangue pode estar presente nas 

fezes aparecendo os quartos traseiros sujos. A perda de peso e a falta de apetite são 

constantes. Caso o animal não morra durante os primeiros 7 a 10 dias do início da doença, a 

recuperação é bastante lenta. Em animais que revelem a forma aguda da doença podem 

ocorrer sintomas nervosos com tremores musculares, hiperestesia, ventroflexão da cabeça e 

pescoço, convulsões, cegueira ocasional e mortalidade elevada (80-90%) (Cordero del 

Campillo & Arguello, 2002; Radostits et al., 2002). 

 

3.3.4.2.4 - Diagnóstico 

 Depende muito do olhar crítico e treinado do clínico responsável pois assenta na observação 

das condições da exploração e maneio animal assim como na observação de sintomatologia 

específica da infecção, como a desidratação e as fezes sanguinolentas e de odor acre. No 

entanto podem ser feitas análises microscópicas às fezes para a procura e contagem de 

oocistos, através do método de flutuação. A um nível mais geral, pode-se diferenciar as 

espécies de Eimeria através: 

• Forma e tamanho dos oocistos 

• Local e aspectos das lesões nos intestinos 

• Período pré-patente 

• Localização histopatológica do parasita 

• Tempo mínimo de esporulação 

• Tamanho e localização onde se desenvolveu o esquizonte 

• Localização do parasita no epitélio intestinal 

• Através de testes de imunização cruzada 

 A consistência fecal associada à contagem de OPG, pelo método de McMaster, pode ser um 

bom indicador no diagnóstico de diarreia por coccidiose. Fezes pouco consistentes e com 

contagens de OPG elevadas (maiores que 500 OPG) podem direccionar o diagnóstico para 

uma situação de coccidiose (Urquhart et al., 2001). Como já foi dito anteriormente por vezes 
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os animais apresentam sinais clínicos sem que ocorra excreção de ovos. Assim, sendo estes 

suspeitos, devemos realizar novas análises três a quatro dias mais tarde para não ocorrerem 

falsos negativos. A necrópsia constitui o método mais eficaz de diagnóstico sendo possível, 

através de preparações histológicas, observar as diferentes fases do ciclo do parasita. A 

serologia (ELISA e Western Blot) é um auxiliar de diagnóstico, embora possua algumas 

limitações, uma vez que em animais jovens detectam-se os anticorpos com origem no colostro 

materno ou pode mesmo ocorrer que os animais são tão jovens que ainda não decorreram os 

sete dias p.i. para que se formem os anticorpos contra este parasita (Cordero del Campillo & 

Arguello, 2002). 

 

3.3.4.2.5 - Tratamento  

 A sulfametazina, a sulfaquinoxalina ou combinações de várias sulfamidas são utilizadas 

embora a sua acção seja apenas parcial pois não actuam nas primeiras fases da multiplicação 

e, em grandes doses, podem tornar-se tóxicas para o animal. Quando o tratamento tem de ser 

aplicado a grupos de animais infectados muitas vezes é utilizado o amprólio, a 

clortetraciclina, a monensina ou o lasolocid. O amprólio é normalmente utilizado na ração 

como agente quimioprofilático pois actua na primeira geração de esquizontes, apresentando 

resultados muito positivos no ganho de peso médio diário. Em Portugal dois produtos estão 

referenciados para o tratamento/prevenção de coccidioses sob a forma de suspensão oral: 

Vecoxan ®, à base de diclazuril, e Baycox ®, à base de toltrazuril (Simposium Veterinário, 

2007-2008). 

 

3.3.4.2.6 - Profilaxia 

 Medidas adequadas de higiene e maneio são de uma importância extrema quando se fala de 

controlo de coccidioses, seja em bovinos seja em outros animais afectados. Nos pastos os 

bezerros não devem ter a possibilidade de beber em charcas e poças e a área de parques deve 

ser bem planeada para não ocorrer confinamento. Se possível devem ser feitas rotações dos 

mesmos. Se existir estabulação por períodos do ano ou do dia, os bebedouros devem estar 

acima do solo para não ocorrer contaminação fecal, assim como as manjedouras. Deve evitar-

se a existência de poças e camas velhas e sujas. Quando possível o recinto deve ser 

desinfectado (Cordero del Campillo & Arguello, 2002). 
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4 – OBJECTIVOS 

 

 O principal objectivo desta dissertação foi o estudo do parasitismo gastrointestinal e hepático 

de bovinos de carne, em regime extensivo, na região de Odemira. Este estudo foi elaborado 

com a ideia de servir de base de trabalho para os programas de desparasitação em bovinos 

pelo ADS/OPP, demonstrando os benefícios de um plano anti-parasitário profilático bem 

estruturado.  

 

5 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 – Caracterização da região, das explorações visadas e do maneio anti-parasitário 

 

 O Concelho de Odemira, como já foi referido anteriormente, caracteriza-se por uma grande 

diversidade paisagística. Possui um clima mediterrânico, com um período seco de 80 a 100 

dias, durante o Verão, em que a temperatura média varia entre os 23 °C e os 29 °C. No 

Inverno, as temperaturas são amenas. Existem também algumas diferenças climáticas entre o 

litoral e o interior do concelho. 

 Um dos factores mais importantes ao desenvolvimento agrícola e pecuário da região foi a 

construção da barragem de Santa Clara no fim do ano de 1973. Este aproveitamento do Rio 

Mira permite a utilização de água de rega a uma área de cerca de 15000 hectares, através de 

uma rede de canais com 598 km de extensão, dos quais 178 km são de rede primária e os 

restantes, rede secundária. Das regiões visadas a zona da charneca foi a mais beneficiada 

apresentando hoje uma vasta indústria agrícola, tanto nacional como internacional, trazendo 

desenvolvimento e investimento económico à região. Também a nível de produção animal os 

avanços foram notórios dando-se um desenvolvimento substancial das explorações de 

bovinos, tanto para leite como para carne. 

 Neste estudo foram incluídas quatro explorações de tamanho considerável para a região, 

totalizando um encabeçamento médio ao redor dos 170 animais por exploração. Procurando 

abranger diversas zonas do concelho, tal como se pode ver na imagem 5.1, todas as 

explorações apresentavam condições semelhantes de dimensão, maneio, raça explorada e tipo 

de alimentação. 
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 Como é, hoje em dia, característica da região, a raça mais amplamente explorada de bovinos 

é a Limousine. Embora seja possível encontrar muitos animais resultantes de cruzamentos 

com outras, esta é a raça predominante no presente estudo. Todas as vacadas eram saneadas 

pelo médico veterinário sendo desparasitadas duas vezes ao ano. Na primeira desparasitação, 

realizada nos finais do Verão era utilizado Ivermectina com Clorsulon (Ivomec F®) na 

dosagem de 1 ml/50kgpv. Na segunda, realizada no Inverno, Closantel (Flukiver ®) era o 

fármaco utilizado, na dosagem de 0,5ml/10kgpv. Ambos eram administrados pela via 

subcutânea.   

 

5.2 – Colheita de amostras 

 

 Foram colhidos dois tipos de amostras para o presente estudo. As colheitas de sangue para 

procura de anticorpos anti-Fasciola hepatica pelo método de ELISA, foram efectuadas 

durante o mês de Dezembro de 2008 e visaram cerca de 10% de 3 dos efectivos estudados, 

num total de 54 amostras. Uma das explorações teve de ficar retirada do estudo por motivos 

económicos (Herdade 4) visto apenas existir a possibilidade de realizar 54 exames 

serológicos. Após a colheita eram devidamente embaladas e identificadas sendo enviadas para 

um laboratório de referência, conservadas à temperatura de refrigeração. 

 

Figura 5.1 – Mapa de localização das 
explorações visadas no estudo e 
localização da sede. 
 
Legenda da figura 5.1: 
1 – Herdade 1 
2 – Herdade 2 
3 – Herdade 3 
4 – Herdade 4 
5 – Sede da Vettotal 
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 No início de Março de 2009 foram realizadas as colheitas de amostras fecais, estas já 

abrangendo as 4 explorações, de forma aleatória nos parques e nunca em número inferior a 20 

amostras por exploração, de acordo com Herd (1991), como se pode ver na tabela 5.1. A 

colheita era efectuada com luva de látex seguida da sua inversão, constituindo assim um 

recipiente limpo e estanque, não promovendo a contaminação do material para estudo. Eram 

seguidamente identificadas com o nome da exploração, nº da amostra e local de recolha. 

Foram colhidas 85 amostras sendo este o universo do estudo. 

 

Gráfico 5.1 – Número de amostras colhidas nas diferentes explorações 

 
 

 Posteriormente eram agrupadas em sacos e refrigeradas. Culminando com o final do período 

de estágio, foram trazidas para o Laboratório de Doenças Parasitárias da Faculdade de 

Medicina Veterinária e submetidas a análises coprológicas qualitativas e quantitativas, 

respectivamente pelos métodos de flutuação de Willis e sedimentação natural para pesquisa 

de ovos de tremátodes e ainda o de McMaster para cálculo do OPG. Realizaram-se ainda 

coproculturas para identificação e contagem de larvas infectantes (L3). Foram ainda 

realizados esfregaços fecais corados pela técnica de Ziehl-Neelsen para pesquisa de formas de 

Cryptosporidium spp.. 
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20
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Tabela 5.1 – Número de animais a amostrar de acordo com o número de animais do grupo 
(baseado em Herd, 1991) 
 

N.º de animais do grupo  

 

N.º de amostras a colher 

10 6 

15 8 

20 9 

30 10 

40 11 

50 11 

100 13 

Mais de 100 13-20 

 

 

5.3 – Processamento das amostras 

 

5.3.1 – Serologia para pesquisa de anti-corpos anti-Fasciola:  

 Foram realizadas 54 colheitas de sangue aquando de intervenções nas respectivas 

explorações. Estas amostras foram enviadas para a Segalab S.A., laboratório de referência, 

para a pesquisa de anticorpos anti-Fasciola. O teste baseia-se na detecção do antigénio “f2”, 

altamente imunogénico e especifico para Fasciola hepatica. O kit utilizado é viável tanto para 

soro sanguíneo bovino, como para leite ou soro sanguíneo de ovinos. No caso do leite a 

pesquisa é normalmente direccionada para vacadas e não individual, apresentando a técnica 

algumas alterações que não serão aqui mencionadas (Pourquier® Elisa Bovine Fasciolosis 

Serum and Milk verification - Institut Pourquier 2008) 

 

Figura 5.2 – Algumas amostras de sangue colhidas para serologia 

 



 55

 Resumo da técnica aplicada (Pourquier® Elisa Bovine Fasciolosis Serum and Milk 

verification - Institut Pourquier 2008) 

A técnica baseia-se em: 

- Os poços da microplaca são revestidos com antigénio “f2”. Apenas as colunas de numeração 

par são revestidas com o antigénio específico. 

- As amostras a ser testadas são diluídas e incubadas nos poços. Qualquer anticorpo específico 

para o antigénio “f2” presente no soro sanguíneo irá formar o imuno-complexo anticorpo 

antigénio ficando assim retido no poço. 

- Após uma lavagem a peroxidase conjugada com anticorpos IgG anti-bovino são adicionados 

aos poços. Esta solução vai fixar-se ao complexo imune. 

- Após uma nova lavagem, o substrato enzimático (TMB – Tetrametilbenzidina) é adicionado 

ao conjugado, formando um composto azul, passando a amarelo quando fixo. A intensidade 

da cor determina a maior ou menor presença de anticorpos presentes na amostra testada. 

 

5.3.2 - Análises coprológicas quantitativas e qualitativas 

 De acordo com o protocolo estabelecido pelo Laboratório de Doenças Parasitárias da 

Faculdade de Medicina Veterinária assim como Madeira de Carvalho (1991), as técnicas de 

análise coprológica quantitativas e qualitativas, nomeadamente a técnica de Willis, McMaster 

e sedimentação, são realizadas de forma três em um. Isto é, é utilizado o mesmo protocolo 

inicial e portanto a mesma massa fecal, para a realização das três técnicas.  

 

Figura 5.3 – Câmaras de McMaster prontas para observação 

 

 

 

 

Material utilizado: 

- Amostra de fezes 

- Suporte para tubos de ensaio 

- Tubos de ensaio 

- Câmara de McMaster 

- 2 Copos graduados de 100ml 

- Pipetas de Pasteur 

- Material para pesagem das fezes 

- Passador de rede  
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- Solução saturada de açúcar (250g de sacarose para 1 litro de água quente e homogeneizar) 

- Lâminas 

- Lamelas  

- Funil 

 

Técnica coprológica 3 em 1: 

 Esta técnica, utilizada em conformidade com o protocolo existente no Laboratório de 

Doenças Parasitárias da Faculdade de Medicina Veterinária, associa numa execução única e 

contínua, técnicas qualitativas e quantitativas (Flutuação, McMaster e Sedimentação), 

diminuindo o período de análise e a quantidade de amostra necessária. Assim: 

- Pesar 2 gramas de fezes e, num copo graduado, adicionar solução saturada até perfazer um 

volume de 30ml 

- Homogeneizar bem  

- Filtrar com a ajuda de um funil para outro copo graduado 

- Preencher a câmara de McMaster (ambas as células), deixar repousar um pouco e observar 

ao M.O.C. (técnica quantitativa). A contagem dos ovos era efectuada na totalidade das 

células, multiplicando-se o número por 50 para obter o número de ovos por grama de fezes 

(Limiar de detecção de 50 OPG). 

- Encher um tubo de ensaio, com o restante da diluição das fezes, até formar um menisco 

convexo e colocar uma lamela a tapá-lo 

- Esperar 10 minutos, retirar a lamela, colocá-la numa lâmina e observar ao M.O.C. (técnica 

qualitativa) 

- O restante que se encontra no tubo de ensaio deverá ser deixado a repousar até formar 

depósito  

- Após esse período rejeitamos o sobrenadante, deixando apenas o sedimento dentro do tubo 

de ensaio 

- O sedimento é corado com Azul de metileno para a pesquisa de ovos de tremátodes 

- Retira-se com uma pipeta de Pasteur um gota para uma lâmina, cobre-se com uma lamela e 

observa-se ao M.O.C. (técnica de sedimentação) 
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5.3.3 - Pesquisa de Cryptosporidium spp. pela técnica de coloração de Ziehl-Neelsen 

modificada 

- Fixar o esfregaço fecal bem seco, com metanol, durante 1 minuto. 

- Cobrir a lâmina com fucsina básica fenicada (fucsina básica em pó 1% m/v, fenol 

cristalizado 5% m/v, álcool absoluto 10% v/v) durante 10 minutos. 

- Lavar com água da torneira. 

- Descorar com álcool clorídrico a 1% até à eliminação total do corante em excesso. 

- Lavar com água da torneira. 

- Cobrir a lâmina com verde malaquite a 0,4% durante 30 segundos. 

- Lavar com água da torneira. 

- Deixar secar à temperatura ambiente e observar ao microscópio 

 

Observação microscópica 

 A observação dos esfregaços para pesquisa de oocistos de Cryptosporidium spp. foi feita em 

microscópio óptico, com ocular de 10X e objectivas de 20X, 40X e de 100X ou imersão. 

 Consideraram-se como oocistos de Cryptosporidium spp., todas as estruturas esféricas ou 

sub-esféricas de cor rosa brilhante e com granulações ou esporozoítos em forma de banana no 

interior, com dimensões que variaram entre 4,5 – 5,4 µm x 4,17 – 5,0 µm. 

Era efectuado um varrimento total da lâmina até que não ocorresse qualquer dúvida da 

infecção ou não infecção. 

 

5.3.4 - Coprocultura 

 Para distinção dos géneros de nemátodes gastrointestinais presentes nas amostras procedeu-se 

à realização de culturas fecais para obtenção de larvas infectantes do 3º estádio (L3). 

O método utilizado, de acordo com o protocolo do Laboratório de Doenças Parasitárias da 

F.M.V., foi o de Roberts & O’Sullivan (1950), com as modificações de Ueno & Gutierres 

(1983) e Madeira de Carvalho (1991,1993). Consistia assim em colocar cerca de 40 gramas de 

fezes homogeneizadas, em copos de plástico descartáveis. As culturas foram cobertas com 

papel de alumínio perfurado e colocadas na estufa durante 14 dias à temperatura de 21-24 ºC e 

humidade de 70-80%. Após o tempo de incubação as larvas foram recolhidas preenchendo os 

recipientes com água e invertendo-os sobre uma placa de Petri que era preenchida com 15-20 

ml de água. Após 24h, as larvas foram recolhidas, juntamente com a água, com uma pipeta e 

transferidas para tubos de centrífuga de 10 ml, sendo estes cobertos com película de Parafilm 

®. A concentração das L3 foi realizada por sedimentação natural em refrigeração a 4-5 ºC. 
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 Procedeu-se à observação das larvas L3 em suspensão aquosa entre lâmina e lamela através 

da fixação e coloração diferencial com soluto de Lugol.  

 Foram observadas 5 lâminas de cada amostra sendo as larvas identificadas de acordo com 

algumas das suas características morfológicas. 

 

Figura 5.4 – Pesagem de fezes para coprocultura 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.5 – Amostras pesadas e tapadas antes de entrarem para a estufa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.5 - Identificação, contagem e medição de L3 

 Aquando da observação das lâminas eram seguidos determinados critérios para a 

identificação das L3. Após identificadas eram agrupadas e medidas.  

 Foi seguida a chave dicotómica de identificação do terceiro estado larvar do “RCV/FAO 

Guide to Veterinary Diagnostic Parasitology”, como se pode ver na figura 5.6. 
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Figura 5.6 – Chave utilizada para a identificação de L3 (adaptada de www.fao.com, 24-04-
2009) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verificar cauda

1 -Cauda presente

2 - Cabeça redonda

4/5 - Bainha da cauda 
de médias dimensões

Haemonchus

4/5 - Bainha da cauda 
de grandes dimensões

8 - Cauda larvar com 
entalhe

Nematodirus

9 - Cauda larvar sem 
entalhe

10 - 16 células 
intestinais

Bunostomum

10 - 32 células 
intestinais

Oesophagostomum

3 - Cabeça quadrada

7 - Presença de corpos 
refrácteis

Cooperia

6 - Ausência de corpos 
refrácteis

4/5 - Bainha da cauda de 
pequenas dimensões

Trichostrongylus

4/5 - Bainha da cauda 
de médias dimensões

Ostertagia

1 - Cauda ausente

Strongyloides
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Figura 5.7 – Legenda de correspondência às caracteristicas enumeradas na figura 5.6 
(adaptada de www.fao.com, 24-04-2009) 
 

                                
 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                                    
 
 

  Figura 5.8 – Género Strongyloides 
 (de www.fao.com, 24-04-2009) 

 

Género Strongyloides  

- esófago com comprimento de quase metade do corpo 

- ausência de bainha 

- cauda em chanfradura 

- aproximadamente 16 células intestinais 

- comprimento de L3 entre os 650 e os 850 µm  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 

7 6 

8 9 

5 4 1 

10 

Células intestinais 

Bainha 

Cauda 
larvar 

Bainha 
da 
cauda 



 61

 

 Figura 5.9 – Género Haemonchus  
(de www.fao.com, 24-04-2009) 

Género Haemonchus  

- aproximadamente 16 células intestinais                                   

- cabeça arredondada 

- a bainha forma uma cauda de tamanho médio 

terminando num ponto fino 

- comprimento de L3 entre os 650-850 µm 

 

 

 Figura 5.10 – Género Cooperia  
(de www.fao.com, 24-04-2009) 

Género Cooperia  

- aproximadamente 16 células intestinais                                      

- cabeça de forma quadrada com corpos refrácteis 

- bainha da cauda de médio tamanho e de forma 

afunilada 

- comprimento de L3 entre os 666 e os 956 µm 

 

 

 

                                                                                 Figura 5.11 – Género Nematodirus  
(de www.fao.com, 24-04-2009) 

Género Nematodirus 
  

- 8 células intestinais 

- cabeça larga e arredondada 

- bainha da cauda filamentosa 

- cauda termina em entalhe ou lóbulo 

- comprimento de L3 entre os 752 e os 1248 µm 
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Figura 5.12 – Género Trichostrongylus  
(de www.fao.com, 24-04-2009) 

 

Género Trichostrongylus  

- 16 células intestinais 

- cabeça cónica 

- bainha da cauda forma um pequeno cone 

- comprimento de L3 entre os 560 e os 796 µm 

 

 

                                                                                           Figura 5.13 – Género Ostertagia  
(de www.fao.com, 24-04-2009) 

Género Ostertagia  

- 16 células intestinais 

- cabeça quadrada 

- bainha da cauda forma um cone de tamanho 

médio 

- comprimento de L3 entre os 825-926 µm 

 

 

 

                                                                                       Figura 5.14 – Género Bunostumum  
(de www.fao.com, 24-04-2009) 

Género Bunostumum 

- aproximadamente com 16 células intestinais 

- cabeça redonda 

- bainha da cauda filamentosa, relativamente menor do que 

Oesophagostomum 

- comprimento de L3 entre os 450 e os 700 µm (muito pequena) 

 

 

                                                             
                                                           
 
 
 
 
                                                                              

                                                      
 



 63

 Figura 5.15 – Género Oesophagostomum  
                                                                                                   (de www.fao.com, 24-04-2009) 

Género Oesophagostomum 
  
- aproximadamente 32 células intestinais 

- cabeça larga e redonda 

- bainha da cauda filamentosa 

- cauda termina em entalhe ou lóbulo 

- comprimento de L3 entre os 726 – 923 µm 

 

 

 

5.3.6 - Tratamento e processamento dos dados 

 Os dados recolhidos foram armazenados e tratados estatisticamente através do programa 

Excel ®, Microsoft Office para Windows XP Professional ®, obtendo assim a média 

aritmética das medidas obtidas, a mediana, o máximo, o mínimo e o desvio padrão. 
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6 – RESULTADOS 

 

 Os resultados obtidos no presente estudo serão organizados e apresentados por técnica 

utilizada, diferenciando assim, também, as diferentes formas parasitárias encontradas. 

 

6.1 – Serologia para pesquisa de anti-corpos anti-Fasciola 

 

 Foram efectuadas no total 54 colheitas de amostras de sangue, em três explorações, com 

posterior análise serológica para a pesquisa de anticorpos anti-Fasciola sendo os resultados 

expressos no gráfico 6.1. 

 

Gráfico 6.1 – Resultados das análises serológicas (N=54) 

 
 

 Como é possível observar apenas dois animais demonstraram a presença de anticorpos para 

Fasciola hepatica, sendo ambos pertencentes à mesma exploração, a Herdade 1. 

 

6.2 - Resultados das análises coprológicas quantitativas e qualitativas 

 

6.2.1 - Técnica de flutuação 

 Na presente técnica apenas foram identificados ovos de estrongilídeos gastrointestinais 

(EGI), não sendo possível fazer a distinção de nenhuma espécie através de características 

específicas dos ovos observados. Assim, os seguintes gráficos representam o número de 

amostras que se mostraram positivas ou negativas à presença, ou não, de EGI. 
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Gráfico 6.2 – Resultados da técnica de flutuação para a Herdade 1 (N=25) 
 

 
Gráfico 6.3 – Resultados da técnica de flutuação para a Herdade 2 (N=20) 
 

 
 
Gráfico 6.4 – Resultados da técnica de flutuação para a Herdade 3 (N=20) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Herdade 1

Positivas
92%

Negativas
8%

Herdade 2

Positivas
95%

Negativas
5%

Herdade 3

Positivas
50%

Negativas
50%
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Gráfico 6.5 – Resultados da técnica de flutuação para a Herdade 4 (N=20) 
 

 
 
 
 
  
Gráfico 6.6 – Resultados da técnica de flutuação relacionando as quatro explorações em 
estudo (N=85) 
 

 
 

 Pela observação dos gráficos podemos verificar que todas as explorações revelaram a 

presença de EGI nas amostras recolhidas, variando entre os 50% e os 95% de positivos. Na 

relação final, fazendo a média aritmética de todas as amostras positivas em relação ao total (n 

= 85), vemos que existem 82% de positivos para 18% de negativos. 

 

 

 

 

 

Herdade 4

Positivas
90%

Negativas
10%

Relação da técnica de flutuação nas quatro explorações

Positivas
82%

Negativas
18%
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6.2.2 – Método quantitativo pela técnica de McMaster 

 Os resultados correspondentes a esta técnica laboratorial estão representados nos gráficos 6.7 

a 6.11. 

 
 
Gráfico 6.7 – Resultados da técnica de McMaster para a Herdade 1 (N=25) 
 

 
 
 
 
 
Gráfico 6.8 – Resultados da técnica de McMaster para a Herdade 2 (N=20) 
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Gráfico 6.9 – Resultados da técnica de McMaster para a Herdade 3 (N=20) 
 
 

 
 
 
Gráfico 6.10 – Resultados da técnica de McMaster para a Herdade 4 (N=20) 
 

 
 

Gráfico 6.11 – Resultados da técnica de McMaster na relação das quatro explorações (N=85) 
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 Fazendo uma análise dos gráficos anteriores vemos que a moda se encontra no intervalo dos 

0-100 OPG, apresentando 77 amostras este valor (90,6%). 

O intervalo com o segundo maior número de amostras (N=7) corresponde ao 150-250 OPG 

(8,3%). Entre os 300 e os 600 OPG apenas se encontra uma amostra (1,1%). 

 

6.2.3 - Técnica de sedimentação natural 

 A utilização desta técnica, quando usada em ruminantes, visa a pesquisa de ovos de 

tremátodes. No estudo realizado, das 85 amostras processadas nenhuma foi positiva para estes 

ovos. 

 

6.3 - Pesquisa de Cryptosporidium spp. pela técnica de coloração de Ziehl-Neelsen 

modificada 

 

 São consideradas as amostras positivas e negativas para a pesquisa de Cryptosporidium spp. 

pela técnica de Ziehl-Neelsen, para as quatro explorações e uma relação final entre todas as 

explorações. 

 

Gráfico 6.12 – Resultados da técnica de Ziehl-Neelsen para a Herdade 1 (N=25) 

 
Gráfico 6.13 – Resultados da técnica de Ziehl-Neelsen para a Herdade 2 (N=20) 
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Gráfico 6.14 – Resultados da técnica de Ziehl-Neelsen para a Herdade 3 (N=20) 

 
 
 
Gráfico 6.15 – Resultados da técnica de Ziehl-Neelsen para a Herdade 4 (N=20) 

 

 
Gráfico 6.16 – Resultados da técnica de Ziehl-Neelsen para a relação das quatro explorações 
(N=85) 
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 De acordo com os gráficos é possível observar que as amostras negativas oscilaram entre os 

15% e os 30%, apresentando, portanto, as amostras positivas valores entre os 70% e os 85%. 

Na relação das quatro explorações vemos que o valor médio das amostras negativas se 

encontra nos 18% enquanto que as amostras positivas ficaram nos 82%. 

 

 

 

Figura 6.1 – Oocisto de Cryptosporidium – Ocular 10X, Objectiva 100X (Original) (2009) 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 – Oocisto de Cryptosporidium – Ocular 10X, Objectiva 100X (Original) (2009) 
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6.4 - Coprocultura com identificação e caracterização de L3 

 

 Após o período de sedimentação necessário, como já foi referido anteriormente, foram 

analisadas 5 lâminas por cada amostra. Desta observação foram identificadas e medidas 1132 

larvas no terceiro estádio sendo posteriormente submetidas a tratamento estatístico tanto para 

cada exploração como para o resultado total, caracterizando assim a região. 

 As tabelas e gráficos seguintes demonstram de forma pormenorizada os resultados obtidos: 

 

Tabela 6.1 – Resultados de identificação e medição das larvas L3 com posterior tratamento 
estatístico para a Herdade 1 (N total de larvas identificadas na exploração = 455) 
 

HERDADE 1 Ostertagia Oesophagostomum Cooperia 

Nº L3 identificadas 48 1 406 

Média (µm) 879,375 850 869,975 

Mediana (µm)  890 850 880 

Máximo (µm)  1010 850 1000 

Mínimo (µm) 790 850 680 

Desvio padrão 44,022 0 57,997 

 

Gráfico 6.17 – Percentagem de L3 identificadas por Género para a Herdade 1 

 
 
 

Ostertagia
11%

Oesophagostomum
0%

Cooperia
89%

outras
0%

Ostertagia
Oesophagostomum
Cooperia
outras



 73

Tabela 6.2 – Resultados de identificação e medição das larvas L3 com posterior tratamento 
estatístico para a Herdade 2 (N total de larvas identificadas na exploração = 499) 
 

HERDADE 2 Ostertagia Oesophagostomum Cooperia 

Nº L3 identificadas 171 69 259 

Média (µm) 900,116 873,623 896,795 

Mediana  (µm) 900 880 900 

Máximo (µm) 1050 1050 1020 

Mínimo (µm) 720 720 710 

Desvio padrão 55,973 65,798 53,412 

  

 

Gráfico 6.18 – Percentagem de L3 identificadas por género para a Herdade 2 
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Tabela 6.3 – Resultados de identificação e medição das larvas L3 com posterior tratamento 
 estatístico para a Herdade 3 (N total de larvas identificadas na exploração = 81) 

 
 
 
 

Gráfico 6.19 – Percentagem de L3 identificadas por género para a Herdade 3 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Ostertagia
13%

Cooperia
87%

Ostertagia

Cooperia

 

HERDADE 3 

 

Ostertagia 

 

Oesophagostomum 

 

Cooperia 

Nº L3 identificadas 11 X 71 

Média (µm) 872,727 X 881,194 

Mediana (µm) 880 X 890 

Máximo (µm) 920 X 1010 

Mínimo (µm) 780 X 780 

Desvio padrão 42,683 X 50,678 
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Tabela 6.4 – Resultados de identificação e medição das larvas L3 com posterior tratamento 
estatístico para a Herdade 4 (N total de larvas identificadas na exploração = 205) 
 

HERDADE 4 Ostertagia Oesophagostomum Cooperia 

Nº L3 identificadas 36 21 148 

Média (µm) 888,888 857,142 882,162 

Mediana (µm)  900 870 890 

Máximo (µm) 1000 920 1050 

Mínimo (µm) 780 770 700 

Desvio padrão 42,68 42,454 56,431 

 

Gráfico 6.20 – Percentagem de L3 identificadas por género para a Herdade 4 
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 Analisando os resultados obtidos nas quatro explorações visadas temos: 

 

Tabela 6.5 – Resultados de identificação e medição das larvas L3 com posterior tratamento 
estatístico para o total das quatro explorações (N total de larvas identificadas nas 4 
explorações = 1132) 
 

TOTAL DAS 

QUATRO 

HERDADES Ostertagia Oesophagostomum Cooperia 

Nº de L3 identificadas 236 72 824 

Média (µm) 893,721 869,560 880,772 

Mediana (µm)  900 880 890 

Máximo (µm)  1050 1050 1050 

Mínimo (µm)  720 730 680 

Desvio padrão 51,661 61,751 56,413 

 
 
Gráfico 6.21 – Percentagem de L3 identificadas por género para a associação das quatro 
Herdades 
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 Das quatro explorações integrantes deste estudo, foram analisadas 425 lâminas totalizando 

1132 L3 identificadas e medidas correspondendo a 85 coproculturas realizadas. 

Posteriormente os resultados obtidos foram, como demonstrado pelas tabelas, analisados de 

forma estatística de forma a saber o número de larvas encontrado e a média, mediana, máximo 

e mínimo das dimensões encontradas para cada espécie. 

 O número de L3 estudadas variou de exploração para exploração, tendo sido o máximo de 

499 e o mínimo de 81. 

 Podemos verificar que dos oito géneros possíveis de encontrar apenas três foram realmente 

encontrados. Destes, o género Cooperia foi o mais assinalado, com 73% da totalidade das L3, 

seguido pelo género Ostertagia, com 21% e finalmente por Oesophagostumum, com apenas 

6%. 

 Falando dentro de cada género observamos que: 

 

Cooperia – foi o género mais identificado com um total de 824 larvas. Os valores singulares 

por exploração variaram entre as 406 e as 71 L3 encontradas. Em termos de menor valor 

médio individual registámos 869,975 µm e de maior o de 896,795 µm. No total das 

explorações visadas no estudo o comprimento total médio foi de 880,772 µm. 

 

Figura 6.3 – Extremidade anterior de L3 do género Cooperia – Ocular 10X, Objectiva 40X 
(Original) (2009) 
 

 
 

Ostertagia – apresentou uma média de comprimento máximo de 900,116 µm e mínimo de 

872,727 µm. Efectuando a média total das L3 pertencentes a este género situou-se em 

892,457 µm de comprimento. Em termos de presença em amostra, esta oscilou entre as 171 e 

as 11 larvas encontradas, perfazendo um total de 236. 
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Figura 6.4 – Extremidade anterior de L3 pertencente ao género Ostertagia – Ocular 10X, 
Objectiva 40X (Original) (2009) 
 

 
 

Oesophagostomum – dos três géneros identificados foi aquele que menos exemplares 

apresentou. Apenas estava presente em três explorações. Nas restantes teve um máximo de 69 

e um mínimo de uma larva identificada. 

Quanto aos valores médios de dimensão das L3 o máximo fixou-se nos 873,623 µm e o 

mínimo nos 850 µm. O valor da média de comprimento para o total das larvas identificadas e 

medidas foi de 869,560 µm. 

 

Figura 6.5 – L3 pertencente aos género Oesophagostomum – Ocular 10X, Objectiva 4X 
(Original) (2009) 

 

 

Figura 6.6 – Células intestinais pertencentes a L3 
do género Oesophagostomum – Ocular 10X, 
Objectiva 40X (Original) (2009) 
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 Foi realizada também uma comparação entre o total de lâminas observadas e aquelas onde foi 

possível encontrar L3. Destes resultados foi-nos possível identificar a percentagem de lâminas 

que não se apresentou positiva à pesquisa de larvas infectantes, a percentagem que apenas 

apresentava infecção por um género e por fim, as que se encontravam com a presença de mais 

do que um género, sendo assim identificados qual ou quais participavam na infecção. 

 Fazendo uma análise exploração por exploração vemos que: 

 

Herdade 1: 

 

Gráfico 6.22 – Representação gráfica do encontrado na amostra (N=25) 

 
 
Gráfico 6.23 – Prevalência na amostra de infecções mistas, por géneros envolvidos (N=7) 

 
 
 Vemos através da análise dos gráficos anteriores que 28% das amostras foram positivas, das 

quais 100% eram constituídas por infecções mistas. Ostertagia+Cooperia foi a associação 

mais observada (86%) seguida de Oesophagostomum+Cooperia (14%). Não foram 

observadas infecções simples. 
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Herdade 2: 
 
Gráfico 6.24 – Representação gráfica do encontrado na amostra (N=20) 

 
Gráfico 6.25 – Prevalência na amostra de infecções mistas, por géneros envolvidos (N=14) 

 
Tal como na Herdade 1, também não foram encontradas infecções simples. Apenas 70% das 

amostras foram positivas, das quais 100% eram constituídas por infecções mistas. 

 Estas eram provocadas por Ostertagia+Cooperia (36%), Ostertagia+Oesophagostomum 

(21%) e pela presença dos três géneros (43%). 

 
 
Herdade 3: 
 
Gráfico 6.26 – Representação gráfica do encontrado na amostra (N=20) 
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Gráfico 6.27 – Prevalência na amostra de infecções simples, por género (N=1) 

 
Gráfico 6.28 – Prevalência na amostra de infecções mistas, por géneros envolvidos (N=1) 

 
 
 Na Herdade 3, apenas 10% das amostras foram positivas, das quais 50% eram constituídas 

por infecções simples e 50% de infecções mistas. Na amostra simples apenas foi identificado 

género Cooperia sendo que na amostra com infecção mista foi encontrada a associação 

Ostertagia + Cooperia. 

 

Herdade 4: 

 
Gráfico 6.29 – Representação gráfica do encontrado na amostra (N=20) 
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Gráfico 6.30 – Prevalência na amostra de infecções simples, por género (N=2) 

 
 

Gráfico 6.31 – Prevalência na amostra de infecções mistas, por géneros envolvidos 

 
 Como se pode ver na análise dos gráficos respeitantes à Herdade 4 apenas 40% das amostras 

foram positivas, das quais 25% eram constituídas por infecções simples e 75% por infecções 

mistas. Das amostras com infecções simples apenas foi encontrado o género Cooperia. 50% 

das amostras com infecções mistas tinham L3 de Ostertagia e Cooperia e infecções triplas 

representaram 50% do total de positivos.  

 

Relação das quatro Herdades: 
 
 
Gráfico 6.32 – Representação gráfica do encontrado na amostra total (N=85) 
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Gráfico 6.33 – Prevalência na amostra total de infecções simples, por género (N=3) 

 
 
 
 
Gráfico 6.34 – Prevalência na amostra total de infecções mistas, por géneros envolvidos 
(N=28) 

 
 
 
 Fazendo a relação final das quatro explorações (N=85) vemos que 63% das amostras colhidas 

e analisadas não revelaram a existência de larvas infectantes. 33% revelou a infecção por mais 

do que um género (N=28). Especificamente verificamos que a presença dos três géneros 

corresponde a 32%, Ostertagia+Oesophagostomum a 14%, Oesophagostomum+Cooperia a 

4% e Ostertagia+Cooperia a 50% da amostra para infecções mistas. Nas infecções simples o 

género Cooperia foi o único existente (N=3). 
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Fazendo a relação final entre o género observado e o número de animais para o qual foram 

positivos temos: 

 

Tabela 6.6 – relação final entre o género observado e o número de animais para o qual foram 
positivos 
 

 Ostertagia Oesophagostomum Cooperia 

Nº de animais encontrados na Herdade 1 6 1 7 

Nº de animais encontrados na Herdade 2 14 9 11 

Nº de animais encontrados na Herdade 3 1 0 2 

Nº de animais encontrados na Herdade 4 6 3 8 
Nº de animais encontrados no total das quatro 
Herdades 27 13 28 

Prevalência no número total de animais (N=85) 31,8% 15,3% 33% 
 

 Vemos assim que o género Cooperia foi encontrado num maior número de animais (28) 

apresentando uma prevalência na amostra total (N=85) de 33%. O género Ostertagia foi o 

segundo mais encontrado (27) apresentando uma prevalência de 31,8% na amostra. 

Finalmente, Oesophagostomum foi identificado em 13 animais correspondendo a uma 

prevalência de 15,3%. 
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7 - DISCUSSÃO 
 
 Segundo Corwin R.M., 1997 “ o gado é criado para lucro, seja como carne ou leite. Qualquer 

factor que negue esta equação resulta em perdas directas para o produtor e para a economia da 

exploração. Assim, os parasitas afectam negativamente a economia da indústria.”. 

 Foi esta a base para a realização deste estudo e sempre com o objectivo de servir de 

instrumento de trabalho ao clínico que se foi aprofundando o tema. 

 Existem vários estudos que apresentam o impacto de certas parasitoses na relação total dos 

gastos/ganhos de uma exploração. Corwin (1997), que realizou um estudo sobre o impacto 

económico do parasitismo gastrointestinal em gado bovino, aponta vários factores que são 

afectados num efectivo parasitado. Segundo ele o parasitismo diminui o ganho de peso, 

aumenta o consumo de ração, diminui o potencial reprodutivo e a lactação e, portanto, 

diminui de forma geral o desempenho ficando o lucro em risco. Um factor adicional trazido à 

sua atenção pelo professor Jimmy Armour em 1996 (Ostertagiosis Workshop) é que o 

aparente bem-estar individual do gado e do rebanho quando estes apresentam valores 

parasitários baixos permite fornecer um perfil positivo da criação de animais, fomentando a 

boa imagem junto dos consumidores e da opinião pública em geral. 

 Segundo Fidalgo (2007), que incidiu o seu estudo sobre a avaliação dos custos directos da 

fasciolose bovina no Concelho de Vagos, existem vários parâmetros que são afectados, 

directamente, pela presença deste parasita numa exploração. São nomeados os seguintes: 

- Rejeição de fígados por parte do matadouro – aqui pode ser feita a avaliação real dos 

animais infectados, através da observação directa do órgão. 

- Ganho de peso e conversão alimentar – depende, obviamente, da carga parasitária 

comportada pelos animais. No entanto, a diminuição da capacidade de digestão do alimento 

ingerido vai reflectir-se numa menor capacidade de ganho de peso, sendo o resultado final 

uma carcaça de menor valor, para a mesma idade de abate de uma não parasitada. Estudos 

realizados em animais de carne, Blue Belgian, reflectiram que animais infectados aos 365 kg 

revelavam uma redução de 2,15 kg/semana de ganho de peso em relação a animais sãos 

(Genicot, Mouligneu & Lekeux, 1991). 

- Produção de leite – alterações consideráveis na quantidade de leite produzida aos 305 dias 

de lactação. 

- Qualidade do leite (diminuição na síntese de proteína, de gordura e de lactose). 

- Alargamento do intervalo entre partos – devido à diminuição da condição corporal dos 

animais infectados, ocorre o alargamento de intervalo entre partos. Por vezes a diminuição da 

condição corporal é de tal forma marcada que ocorre infertilidade nos animais. 
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 Tudo o anteriormente mencionado demonstra a necessidade de uma desparasitação eficaz. 

Embora seja referida a Fasciola sp. como modelo, o impacto das parasitoses gastrointestinais 

assim como as hepáticas expande-se por um vasto campo, repercutindo-se no ganho do 

produtor. Fazendo um somatório final das perdas existentes, contrapondo com um plano 

eficaz de desparasitação, é de verificação imediata que este deve ser uma constante em 

qualquer exploração. 

 J. Charlier et al. (2009) demonstraram também, através de um estudo realizado em vacas de 

leite, que as infecções por nemátodes que ocorrem nos dois primeiros anos de vida 

influenciam negativamente a futura produção de leite, devido à redução dos ganhos de peso. 

 Outra consequência da diminuição do ganho de peso médio diário é o aumento do intervalo 

para chegar a um peso que possibilite o inicio da reprodução, que na indústria do leite se 

revela em aumento do intervalo até à primeira lactação, logo mais tempo gasto para que o 

animal comece a dar rendimento à exploração. 

 O estudo parasitológico realizado na região de Odemira visou quatro explorações de forma a 

obter uma amostra mais ampla de toda a região visto que esta apresenta características 

climáticas e paisagísticas bastante diferentes de zona para zona. Não obstante, é de relevar 

que toda a amostragem foi obtida numa base de conveniência visto que todas as explorações 

são seguidas pelo mesmo médico veterinário, com uma metodologia de trabalho própria que 

acaba por condicionar os resultados. Certamente se houvesse uma maior distribuição de 

explorações e sendo estas orientadas por outros profissionais, os resultados poderiam ser 

diferentes. É assim de referir a escolha para título de “Contribuição para o estudo”, uma vez 

que os resultados demonstrados revelam apenas a acção de um médico veterinário, não sendo, 

portanto, conclusivas para todo o Concelho ou região. 

 Com base nos resultados laboratoriais obtidos, faremos a análise dos vários testes realizados, 

incidindo nos resultados obtidos e esperados e não fazendo, portanto, uma análise parasita por 

parasita. 

 

7.1 - Serologia para pesquisa de anti-corpos anti-Fasciola: 

 Cronologicamente, foi esta a primeira análise realizada aos efectivos. Realizada ainda 

durante o decorrer do estágio curricular, revelou dois animais positivos, num universo de 

cinquenta e quatro amostras colhidas. Este resultado corresponde percentualmente a 3,7% do 

total de animais visados. 

 A serologia tanto pode revelar a presença do parasita, mesmo seguindo um plano de 

desparasitação com duas intervenções anuais, como apenas que os animais já estiveram em 

contacto com este e que desenvolveram resposta imunitária para o combater. Assim sendo, 
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estes resultados não sendo comprovados por uma outra técnica (sedimentação natural, por 

exemplo) não nos permitiriam concluir sobre a existência actual, ou não, da parasitose na 

exploração. Além disso, numa das explorações onde foi detectado um animal positivo foi 

realizado um pequeno aumento do efectivo, com a compra de novilhas. A infecção pode 

assim ser proveniente da exploração de origem.  

 Não obstante, um estudo realizado com o intuito de avaliar a técnica utilizada (Charlier, et 

al., 2008) revelou uma sensibilidade de 88% e uma especificidade de 84%. Rapsch et al. 

(2006) também revelou valores semelhantes num estudo para avaliar várias técnicas de 

detecção de Fasciola hepatica.  

 Num estudo realizado no Concelho de Vagos, a prevalência de Fasciola hepatica foi de 11% 

(1º semestre de 1997), 23% (2º semestre de 1997) e 48% (1º semestre de 1998) (Conceição et 

al., 2002) 

 Também é de relevar que a impossibilidade de aumentar a amostragem pode ter 

condicionado os valores. Uma amostra de 20% ou mais poderia ser mais fidedigna da 

presença ou não da Fasciola hepatica.  

Já no Laboratório de Doenças Parasitárias da FMV/UTL, após o término do período de 

estágio em S. Teotónio, foram realizadas todas as provas de pesquisa para parasitas 

gastrointestinais e hepáticos.  

 

7.2 - Técnica de flutuação:  

 Na interpretação dos resultados desta técnica vemos que todas as explorações foram positivas 

para a presença de estrongílideos gastrointestinais (EGI), sendo a menor percentagem de 50% 

e a maior de 95%. Na relação das quatro explorações, temos 82% das amostras positivas para 

a presença de EGI. 

 Como já foi explicado anteriormente a técnica de flutuação apenas revela a presença e não 

quantifica, visto ser uma técnica qualitativa. Assim sendo este facto não é de todo conclusivo 

para uma afirmação de presença ou não de este tipo de parasitose nas explorações, se falarmos 

de doença, visto que o objectivo de um plano de desparasitação não é esterilizar o tracto 

gastrointestinal dos animais, mas apenas limitar o grau de parasitismo ao menor e mais 

inofensivo possível. Fox, Hutchinson, Riddle & Forbes (2007) afirmam mesmo que, numa 

manada de bovinos, uma percentagem considerável de animais é portadora assintomática de 

nemátodes gastrointestinais.  

 Num estudo realizado no Concelho de Coruche em bovinos de raça de carne de regime 

extensivo, 45,6% das amostras fecais analisadas por este método foram positivas para EGI, 

enquanto que para bovinos de raça brava a prevalência foi de 60% (Crespo, Mariano & Rosa, 
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dados preliminares, 2007). Comparativamente a estes dados, os obtidos neste trabalho foram 

mais elevados, o que se pode dever a um maior encabeçamento nas explorações das zonas 

onde foram colhidas as amostras. 

 A aplicação de uma técnica quantitativa é assim a forma para se fazer um diagnóstico eficaz e 

planear uma possível intervenção, verificando o grau de parasitismo existente na exploração. 

  

7.3 - Técnica de McMaster: 

Foram realizadas pesquisas utilizando esta técnica para que nos fosse dada a realidade do grau 

de infecção das explorações. De acordo com os resultados obtidos vemos que todas as 

explorações apresentam maior número de amostras entre os 0 e os 100 OPG. O máximo 

obtido encontra-se no intervalo entre os 300 e os 600 OPG e foi apenas encontrado em duas 

amostras, na mesma exploração. A tabela 3.1 da pág. 14 demonstra a interpretação que deve 

ser dada face aos resultados obtidos. 

 Vemos assim que a maioria das amostras se encontra no nível fraco de parasitismo. Tratando-

se de uma verificação de um plano de desparasitação vigente nas explorações, os resultados 

são bastante satisfatórios. A persistência de pequenas cargas parasitárias é o resultado de uma 

imunidade adquirida, desenvolvida ao longo do tempo, de modo que as vacas adultas 

apresentam apenas pequenas populações de nemátodes. Estes, invariavelmente, têm pouca ou 

nenhuma consequência patológica, mas induzem um estado de rápida resposta imunitária, se 

necessária (Corwin, 1997). No entanto, possibilitam uma excreção constante de ovos, embora 

não muito grande e os bezerros ficam assim sujeitos a uma exposição inicial. Vemos assim 

que a erradicação total para fornecer pastagens isentas de parasitas não é um objectivo 

desejável. Por sua vez o controle adequado com infecções de nível baixo é mais desejável 

(Corwin, 1997). 

 Fazendo uma comparação com o estudo já anteriormente citado, realizado no Concelho de 

Coruche, vemos que os valores quantitativos obtidos são muito semelhantes aos obtidos no 

presente estudo. Aqui, foram detectadas infecções ligeiras para ovos EGI com valores 

máximos de 300 ovos por grama de fezes (OPG), nos bovinos de raça brava e de 200 OPG 

nos bovinos de carne (Crespo et al., 2007). 

  

7.4 - Técnica de sedimentação natural: 

 Nos testes de sedimentação, elaborados para a pesquisa de ovos de tremátodes, estes não 

poderiam estar mais de acordo com as suspeitas criadas após a realização da serologia. Das 85 

amostras processadas nenhuma revelou a presença destas formas parasitárias. A justificação 

para estes resultados pode ser de várias ordens. 
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 A primeira, e aquela que nos parece mais plausível, consiste na eficácia do plano de 

desparasitação que, fazendo uma rotatividade do princípio activo e sendo aplicado duas vezes 

ao ano permite um controlo eficaz da Fasciola hepatica nos animais.  

 A necessidade de um meio aquático por parte do hospedeiro intermediário e a inexistência de 

charcas de tamanho considerável também são factores a ter em consideração. Não obstante o 

próprio ciclo de vida da Fasciola hepatica poderia não estar finalizado aquando da colheita 

das amostras, não ocorrendo assim a saída de ovos juntamente com as fezes, não sendo assim 

possível a detecção da presença deste parasita (Charlier et al., 2008). No entanto, a não 

ocorrência de casos positivos num universo de 85 amostras, espalhadas por várias 

explorações, leva-nos a crer que o resultado é meritório de uma conclusão de não existência 

da parasitose, em termos de manada, nas populações alvo estudadas.  

 Em estudos realizados na população bovina no Concelho de Vagos (Conceição, 2001) são 

referidas prevalências entre os 11% e os 48%, para a Fasciola hepatica. De referir que o 

universo deste estudo incluía animais de varias raças, sujeitos a vários planos de 

desparasitação, foi realizado numa zona do País com características geoclimáticas diferentes 

do Concelho de Odemira e historicamente tem registado níveis de prevalência mais elevados. 

 Conceição (2001) e Vercruysse et al. (2006) referem ainda que o período de maior 

eliminação de ovos por parte dos hospedeiros definitivos ocorre nos meses de Dezembro, 

Janeiro e Fevereiro. Vendo que a amostra do presente estudo foi colhida no início de Março, 

sendo portanto o final de uma fase de alta excreção de ovos, os resultados obtidos permitem-

nos confirmar a acção eficaz do plano desparasitante instalado. 

 Uma possível confirmação desta conclusão de resultados poderia ser a inspecção em 

matadouro dos fígados dos animais da exploração levados para abate com posterior 

informação para o clínico responsável. 

 

7.5 - Pesquisa de Cryptosporidium spp. pela técnica de coloração de Ziehl-Neelsen 

modificada: 

 No presente trabalho a técnica utilizada foi a dos esfregaços fecais corados pelo Ziehl-

Neelsen modificado, pois é fácil de executar, é económica e permite a coloração simultânea 

de vários esfregaços ao mesmo tempo apresentando também uma boa visualização da 

morfologia dos oocistos (Arrowood & Sterling, 1987; Tee et al., 1993). 

 Os resultados obtidos por este mesmo método para a pesquisa de Cryptosporidium spp. 

foram reveladores de uma elevada prevalência (82%). É de ressalvar que não existe profilaxia 

aplicada aos progenitores visto que este parasita afecta de forma mais profunda os animais 

recém-nascidos, sendo um dos possíveis agentes causadores da diarreia neonatal (Fayer et al., 
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2000a; Martins et al., 2007). É sabido nos dias de hoje que a presença e/ou duração dos 

sintomas da criptosporidiose bovina depende de uma série de factores, incluindo níveis de 

contaminação ambiental, a virulência da estirpe infecciosa, susceptibilidade do hospedeiro e, 

bastante importante, a idade na primeira infecção.  

 A criptosporidiose bovina é amplamente considerada como uma doença de recém-nascidos. 

Contudo, infecções subclínicas têm sido relatadas em bezerros mais velhos e, menos 

frequentemente, em adultos (Lorenzo, Ben, Mendez, Villacorta & Ares-Maza, 1995). Assim, 

embora não revelem doença, as progenitoras ou as vacadas adultas que apresentem o parasita 

contribuem de forma decisiva para a disseminação do agente, contaminando o ambiente que 

animais jovens virão a percorrer ou co-habitar (Lorenzo et al., 1995; Radostits et al., 2002). 

 Um estudo realizado em Ontário no Canadá em vacas de carne adultas e assintomáticas 

revelou uma prevalência de 18% do total da amostra, para Cryptosporidium. No mesmo 

estudo é referido que das 10 explorações visadas, 8 apresentaram animais positivos para este 

parasita (McAllister, Olson, Fletch, Wetzstein & Entz, 2005). Um outro estudo realizado por 

Fayer (2000b) também em vacas adultas e assintomáticas revelou uma prevalência de 70% 

para este protozoário. Isto demonstra a possibilidade, tal como observámos no nosso estudo, 

de animais adultos serem excretores de oocistos sem que revelem sinais clínicos. 

 Como sabemos os oocistos infectantes, contendo quatro esporozoítos, são transportados 

juntamente com as fezes para o meio ambiente, disseminando assim a infecção. Os oocistos 

mantêm-se viáveis por vários meses excepto em condições extremas de temperatura (abaixo 

dos 0 ºC e acima dos 65 ºC), dessecação ou altas condições de desinfectantes (amónia a 5% 

ou formaldeído a 10%) (Arguello & Cordero del Campillo, 2002). Estas características de alta 

resistência por parte do parasita, conjugado com o facto do efectivo se encontrar em parques 

extensivos, onde a limpeza e desinfecção é nula, provoca uma presença constante deste agente 

no ambiente dos animais. Se associarmos o facto de que os animais neonatos co-habitam 

nestes mesmos parques com animais adultos parasitados e excretores de oocistos vemos que 

nada provoca a interrupção do ciclo do parasita. 

 O estudo realizado tinha por objectivo a informação quantitativa e não qualitativa, não 

apresentando por finalidade a estipulação da espécie parasita. Interessava apenas a presença 

ou não (positivo/negativo) do género nas amostras fecais recolhidas. Não obstante sabemos 

que embora existam oito espécies de Cryptosporidium infectantes e um genótipo adicional 

(Santín et al., 2009), tem vindo a ser demonstrado que quatro espécies são geralmente 

responsáveis por criptosporidiose bovina, com uma distribuição associada à idade dos 

animais. As duas espécies mais comuns são Cryptosporidium andersoni e o Cryptosporidium 

parvum sendo o primeiro mais comum em bezerros, e o segundo em bovinos adultos. Outras 
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duas espécies, menos comuns, são o Cryptosporidium bovis e Cryptosporidium ryanae, 

normalmente infectantes de bezerros desmamados ou animais entre um ano e dois de vida, 

sendo o Cryptosporidium bovis mais comummente encontrado que o C. ryanae (Aiqin Liu et 

al., 2009; Santín et al., 2004). Assim sendo podemos considerar que a espécies mais 

prevalentes poderão ter sido C. parvum ou C. andersoni, embora obviamente com a técnica 

empregue este diagnóstico não tenha sido possível. 

  

7.6 - Coprocultura com identificação e caracterização de L3: 

 De acordo com o “RCV/FAO Guide to Veterinary Diagnostic Parasitology” as L3 

encontradas foram identificadas e medidas sendo registadas em tabela e, posteriormente, os 

dados foram tratados estatisticamente. Dos resultados obtidos o primeiro dado a comentar é o 

facto de apenas três géneros terem sido encontrados, embora não apresentem a mesma 

percentagem à contagem total. Urquhart et al. (2001) afirma que a susceptibilidade ou a 

resistência animal à infecção parasitária varia de acordo com a genética, o que significa que 

existem raças resistentes a uns tipos de parasitas e mais susceptíveis a outros. Isso também se 

aplica a animais dentro da mesma manada, onde se constata que uns são mais susceptíveis e 

outros mais resistentes. De facto a prevalência em determinado grupo de animais varia de 

acordo com muitos factores, sejam eles ambientais, do parasita ou do próprio hospedeiro. 

 Um estudo realizado na Bélgica revelou ser a Ostertagia ostertagi a espécie mais 

predominante em vacas adultas, estando também presentes Oesophagostomum, Cooperia 

oncophora e Trichostrongylus axei (Agneessens, Dorny, Hollanders, Claerebout & 

Vercruysse, 1997). Outro estudo realizado na Alemanha diz que o género mais encontrado foi 

a Cooperia seguido de Haemonchus (Jager et al., 2005). 

 Uma outra justificação possível para o aparecimento de apenas 3 géneros na amostra pode 

estar relacionado com o facto de, dos dois princípios activos utilizados como nematocidas, 

apenas a Ivermectina abranger quase todos os nemátodes gastrointestinais. O Closantel apenas 

está descrito para Haemonchus, Oesophagostumum e Bunostomum (Simposium Veterinário, 

2007-2008). Assim, apenas na desparasitação realizada no final do Verão é utilizado um 

princípio activo com acção sobre Ostertagia e Cooperia (Ivermectina), podendo justificar a 

predominância destes dos géneros em relação a Oesophagostumum, ou mesmo em relação aos 

não detectados. 

 De todas as formas não é fácil fazer comparações entre populações que não se encontram 

dentro dos mesmos parâmetros de estudo. Seja por se tratarem de raças diferentes, climas, 

maneio ou profilaxia aplicada, a comparação de resultados apenas nos leva a uma ideia geral: 

a população de larvas infectantes tem uma grande variabilidade. 
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 Dos três géneros encontrados vemos que o género Cooperia foi aquele que mais vezes foi 

identificado, com 73% do total. Quatro espécies parasitam exclusivamente bovinos sendo elas 

a Cooperia oncophora, C. punctata e a C. pectinata. C. surnabada pode aparecer em bovinos 

e caprinos (Urquhart, G.M., 2001). 

 Fazendo uma comparação entre valores de referência e os obtidos vemos que o valor máximo 

encontrado foi de 1050 µm, comparativamente aos 956 µm referidos na bibliografia. Em 

relação ao mínimo o encontrado foi também ele superior ao dado pela referência, 

respectivamente 680 µm e 666 µm. 

 Assim verificámos que os valores encontrados foram sempre superiores aos de referência. A 

justificação neste caso pode ser resultado de uma variabilidade ligada à estirpe regional. A 

própria maturação larvar poderá ter ocorrido mais rapidamente do que o estabelecido em 

protocolo experimental, resultando no aumento do comprimento das L3. Quanto à média das 

medidas obtidas, este encontra-se dentro deste intervalo, com o valor de 880,772 µm.  

 O segundo género mais encontrado foi Ostertagia com 21% do total. Em bovinos a espécie 

de maior interesse é a Ostertagia ostertagi (Urquhart et al., 2001), o que nos faz concluir que 

esta terá sido a espécie encontrada. Em relação aos valores obtidos também estes foram 

ligeiramente discrepantes em relação aos verificados na bibliografia consultada. Assim 

tivemos um valor máximo de 1050 µm (valor de referência – 926µm) e um valor mínimo de 

720 µm (valor de referência – 825 µm). 

 Desta forma vemos que existem diferenças, tal como para o género Cooperia, entre os 

valores de referência e os valores obtidos. A justificação pode ser, novamente, resultado de 

uma variabilidade ligada à estirpe regional ou uma alteração ocorrida durante a maturação 

larvar. Não obstante, o valor médio fica contido entre este intervalo, com 893,721 µm, 

respectivamente. 

 Uma possível justificação para a maior prevalência de Cooperia e Ostertagia mesmo após 

tratamento poderá estar relacionada com o desenvolvimento de resistências à Ivermectina. 

Um estudo realizado em explorações na Alemanha, Bélgica e Suíça (Demeler et al., 2009) 

revelou que, embora após o tratamento o nível de OPG se encontrasse abaixo dos 100, os 

géneros Cooperia e Ostertagia continuavam a ser detectados aos 7, 14 e 21 dias pós-

tratamento sendo o primeiro mais prevalente que o segundo. Um outro estudo realizado nos 

Estados Unidos da América revelou também resistências por parte do género Cooperia às 

Ivermectinas (tratamento com Ivomec Plus ®) (Gasbarre, Smith, Lichtenfels & Pilitt, 2009). 

O género menos observado foi Oesophagostomum com 6% do total de larvas identificadas. 

Das espécies existentes apenas uma parasita bovinos, o O. radiatum. Isto permite-nos pensar 
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que esta terá sido a espécie observada, ao contrário do que se passou com os outros géneros 

encontrados onde não foi possível chegar até este taxon. 

 Comparando os valores obtidos vemos que também neste género o valor máximo foi superior 

(1050 µm) mas o valor mínimo foi muito próximo do valor de referência (730 µm). 

  O valor máximo pode ser justificado pela mesma forma sugerida para os dois géneros 

anteriores. A média encontra-se, tal como nos anteriores, dentro do intervalo dos valores de 

referência apresentando o valor de 869,560 µm. O facto da prevalência deste género ser 

inferior aos dois anteriormente referidos pode estar relacionado com a utilização de 

Ivermectinas e Closantel, ambos apresentando actividade sobre este parasita (o que não 

acontece, como já foi referido, com Cooperia e Ostertagia) (Simposium Vetarinário, 2007-

2008). 

 Foi também realizada uma interpretação dos dados obtidos de forma a compreender qual a 

prevalência de amostras que demonstraram, na realidade, infecção parasitária. Desta forma 

foi-nos também possível observar, no caso de amostras positivas, qual a prevalência de 

infecções simples sobre infecções mistas e assim, perceber quais os agentes nelas envolvidos. 

 Através da observação dos gráficos respeitantes à Herdade 1 é possível verificar que 72% da 

amostra não revelou a presença de L3. As restantes amostras (N=7) apresentaram na 

totalidade infecções mistas, não sendo assim detectadas infecções com a intervenção de 

apenas um género. É possível verificar que 86% da amostra de infecções mistas correspondeu 

à associação de Ostertagia+Cooperia, seguida de Oesophagostomum+Cooperia com 14%.  

 Na Herdade 2, 30% da amostra total (N=20) não revelou infecção correspondendo os 

restantes 70% a infecções mistas. Aqui, novamente, não foram detectadas infecções simples.  

Das amostras que revelaram a presença de mais do que um género (N=14), 43% 

demonstraram o envolvimento dos três géneros encontrados neste trabalho, 36% apresentaram 

a associação de Ostertagia+Cooperia e os restantes 21% Oesophagostomum+Cooperia. 

 A Herdade 3 revelou 10% das amostras infectadas, sendo 5% respeitantes a infecções simples 

e 5% a infecções mistas. Os restantes 90% não apresentaram L3 para identificação.  

Das infecções simples apenas o género Cooperia foi identificado sendo que nas amostras com 

a presença de mais do que um género a associação Ostertagia+Cooperia foi também a única 

presente. A pouca representação de amostras parasitadas nesta exploração pode ser explicada 

pela altura em que estas foram colhidas. No início de Março os animais foram soltos para 

parques de pasto muito rico em água provocando fezes muito aquosas e portanto, colheita de 

amostras mais difíceis e sujeitas a uma maior infecção por nemátodes de vida livre, 

dificultando a identificação de possíveis formas parasitárias. 
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 Na última herdade incluída no presente estudo, 30% das amostras revelaram-se positivas para 

infecções mistas e 10% para infecções simples. Os restantes 60% não revelaram a presença de 

larvas infectantes. Das amostras que apresentavam mais que um género, 50% apresentavam a 

associação Ostertagia+Cooperia e os outros 50% continham envolvimento dos três géneros. 

Nas infecções simples foi apenas detectado o género Cooperia. 

 Fazendo a análise do universo estudado (N=85) vemos que 63% da amostra não se revelou 

positiva para a presença de L3, 33% foram positivas para infecções mistas e 4% para 

infecções simples. Destas últimas a totalidade de amostras encontradas positivas revelaram a 

presença do género Cooperia (ou seja 37% das amostras estudadas). No respeitante às 

infecções mistas, verificámos que Ostertagia+Cooperia corresponde a 50%, a presença dos 

três géneros a 32%, Ostertagia+Oesophagostomum a 14%, Oesophagostomum+Cooperia a 

4%, sendo o N total = 28. 

 Um estudo realizado na zona centro do Rio Grande do Sul, Brasil, que procurava saber quais 

os EGI mais comuns em bovinos naquela região revelou que parasitas do género Cooperia, 

Haemonchus, Trichostrongylus, Ostertagia e Oesophagostomum foram, em ordem 

decrescente, os mais prevalentes e, com baixas prevalências, apareceram Chabertia e 

Bunostomum (Nicolau, Amarante, Rocha & Godoy, 2002). Radostitis et al. (2007) afirmam 

também que as infecções por Tricostrongilídeos são normalmente mistas, formado por um 

complexo que pode incluir os géneros Ostertagia, Haemonchus, Trichostrongylus e Cooperia. 

Um outro estudo realizado na Bélgica em bovinos de carne revelou a presença de O. ostertagi, 

Oesophagostomum, C. oncophora and Trichostrongylus axei (Agneessens et al., 1997). Ainda 

outro estudo, este realizado em bovinos de leite, efectuado na Holanda revelou prevalências 

elevadas para os mesmos EGI (Borgsteede, Tibben, Cornelissen, Agneessens & Gaasenbeeka, 

2000). 

 Todos estes resultados vêm demonstrar que as infecções simples são de facto pouco comuns, 

o que se pode concluir também do presente estudo. A presença de diferentes géneros é assim 

uma constante e todos aqueles que foram encontrados neste trabalho são demonstrados na 

bibliografia consultada. No entanto é de ressalvar que as prevalências estão em muito 

relacionadas com o clima, o maneio, a raça do hospedeiro ou o tratamento profiláctico 

aplicado. Assim a comparação de populações, como já foi dito anteriormente, em diferentes 

zonas torna-se uma variável a ter em conta quando tentamos extrapolar resultados. 

 Não obstante, se no número total de animais do presente estudo (N=85) procurássemos um 

género específico, não tomando em consideração as associações encontradas ou o número de 

larvas identificadas, teríamos uma prevalência de 33%, 31,8% e 15% para os géneros 

Cooperia, Ostertagia e Oesophagostomum, respectivamente.  
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 O estudo de Borgsteede et al. (2000), já anteriormente citado, mostrou que em 125 bovinos 

de leite, 113 se apresentavam positivos para a presença de ovos de nemátodes nas fezes 

(88,5%). Fazendo coprocultura das amostras positivas foi possível observar prevalências de: 

Ostertagia (97%), Trichostrongylus spp. (29%), Oesophagostomum spp. (23%), Cooperia 

spp. (24%), Haemonchus contortus (2%) e Bunostomum phlebotomum (1%). Neste caso 

vemos uma maior variedade de géneros mas é possível observar também prevalências 

elevadas para os géneros que foram identificados no presente estudo. 

 

  É importante mencionar também que todos os resultados apresentados, como já foi referido, 

são uma contribuição para o estudo e não um estudo por si só pois provêm de quatro 

explorações que são seguidas pelo mesmo médico veterinário e que estabeleceu para estas um 

plano anti-parasitário comum. Assim sendo uma maior amostragem incluindo outras 

explorações seguidas por outros clínicos poderia revelar alterações ao estudo apresentado, 

reforçando o trabalho efectuado nesta dissertação.  

 Animais saudáveis e tratados de acordo com planos bem elaborados são do interesse de todas 

as partes intervenientes na produção animal: o animal, o veterinário, o produtor e o 

consumidor. 
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8 – CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A presente dissertação teve por objectivo o início do estudo do parasitismo gastrointestinal e 

hepático de bovinos de carne, em regime extensivo, na região de Odemira, servindo assim de 

ferramenta de trabalho por parte de quem me orientou ou por quem possa, de alguma forma, 

usá-lo para demonstrar os benefícios de um plano anti-parasitário profilático bem estruturado. 

 Foi conclusão óbvia aquando do decorrer do estágio curricular a importância do papel do 

médico veterinário como clínico, mas também como conselheiro e pedagogo nas explorações 

onde, muitas vezes, as inovações ou novas metodologias de trabalho provêm deste 

profissional. 

 Os resultados obtidos, tanto de serologia como de análises coprológicas, demonstraram uma 

baixa carga parasitária nos efectivos estudados, não apresentando nenhum parasita níveis 

preocupantes que careçam de especial atenção clínica. Foi assim possível confirmar a 

efectividade do plano anti-parasitário utilizado. No entanto, devido à utilização de um 

princípio activo menos abrangente (Closantel), na desparasitação de Inverno, para os 

diferentes géneros de nemátodes gastrointestinais, assim como possíveis resistências que 

poderão vir a ocorrer de forma mais marcada, deverá ser feita uma monitorização futura, 

avaliando a evolução das cargas parasitárias e géneros envolvidos e comparando com os 

resultados obtidos no presente estudo. 

 No caso do Cryptosporidium spp. a prevalência foi elevada. Convém no entanto relembrar 

que nenhuma profilaxia é aplicada a animais adultos pois estes são assintomáticos. Um 

possível estudo sobre a relação da infecção por Cryptosporidium spp. entre mãe e cria, 

comparando animais juvenis tratados profilacticamente e outros não tratados, poderia ser 

também elucidativa assim como útil para o trabalho realizado pelos clínicos de campo. 

  Na coprologia com posterior identificação e medição das L3, concluímos que o género com 

maior prevalência foi Cooperia, seguido de Ostertagia e Oesophagostumum, sendo que a 

maioria das amostras positivas revelaram infecções por mais que um género. Pelo facto de 

terem sido demonstradas resistências em outros estudos na área de parasitologia, mais uma 

vez é de relevar a importância da monitorização do plano de desparasitação a fim de avaliar a 

progressão, ou não, dos géneros, em amostras positivas. 
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