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Introdução

A caprino-ovinocultura é uma das maiores culturas 
de criação de animais no que se refere ao Nordeste 
Brasileiro, por serem animais que necessitam de uma 
quantidade menor de alimentos e que possuem melhor 
resposta de produtividade em relação aos bovinos. Está 
comprovado que os pequenos ruminantes têm a 
capacidade de se adaptar a situações adversas, 
justificando sua fama de animal rústico [1]. A infecção 
por parasitas gastrintestinais constituiu-se uma das 
enfermidades mais comuns e de maior mortalidade, 
considerando a mais freqüente entre as doenças do 
sistema digestivo nos caprinos e ovinos. Animais 
parasitados apresentam diminuição do crescimento, 
queda na produção leiteira e diminuição da fertilidade 
dos rebanhos [2]. 

Entre as parasitoses gastrintestinais, destaca-se a 
hemonchose, doença provocada pelo Haemonchus 
contortus, devido à patogenicidade e elevada 
prevalência desta espécie entre caprinos e ovinos. O 
presente trabalho teve como objetivo Avaliar a eficácia 
da técnica Famacha correlacionando- a com valores de 
hematócrito, exames parasitológicos de fezes, índices 
pluviométricos e aspectos clínicos dos caprinos e 
ovinos atendidos no Ambulatório de Grandes Animais 
do Hospital Veterinário (Hovet) do DMV-UFRPE.

Visto que o método utilizado, Método Famacha -
proveniente de pesquisadores da África do Sul que 
correlacionaram o grau de anemia observado através da 
coloração conjuntiva ocular, especificados em cinco 
níveis de coloração, dos animais com o nível de 
hematócrito dos mesmos, tem 95% de eficácia na 
constatação de infestação por Haemonchus contortus. 
Nematóide este que pode levar a perda de volume 

sanguíneo no animal de 5% a 7% diários [3], e podendo, 
até mesmo comprometer todo o rebanho.

Material e métodos

Foram coletadas amostras de sangue e fezes no período
de novembro de 2008 a julho de 2009, de caprinos e ovinos 
de ambos os sexos, de diferentes faixas etárias e diversas 
raças e de diferentes manejos higiênico-sanitário, 
provenientes de rebanhos da Zona da Mata. Também nesse 
período foram pesquisados os índices pluviométricos (IP) 
da região metropolitana do Recife. Os animais foram 
atendidos no Ambulatório de DMV – UFRPE, aonde 
chegavam por várias queixas.

As amostras de fezes foram coletadas e acondicionadas 
em sacos plásticos e remetidas ao Laboratório de Doenças 
Parasitárias do DMV/UFRPE, Onde, após processadas
foram realizados os exames de OPG segundo técnicas 
preconizadas por [4], As amostras de sangue foram 
coletadas por meio de punção da jugular, colocadas em 
tubos de ensaio com EDTA, e enviadas ao Laboratório de 
Clinica de Grandes Animais, para a realização do 
hematócrito (Ht). Posteriormente os animais foram 
submetidos ao teste Famacha, que avaliou a coloração da
mucosa ocular. A leitura do teste preconiza como resultado: 
BOM - leitura 1 e 2 e recomenda: não - Não vermífugar
DUVIDOSO– leitura 3 e recomenda: pode ou Pode ou não 
vermífugar; RUIM – leitura 4 e 5 e recomenda: – Precisa 
vermífugar. Em seguida os animais foram submetidos à 
avaliação clínica [4] referente ao seu estado de higidez, os 
dados foram anotados em ficha clínica. 

Os animais que por orientação veterinária necessitaram 
de internamento, seguiram uma dieta a base de capim 
elefante, feno de tiffition e água oferecida à vontade. Os
animais que não necessitaram de internamento, foram 
encaminhados às propriedades de origem e auxiliados por 



orientações técnicas no sentido de serem corrigidos os 
fatores predisponentes que desencadearam a 
enfermidade.

Resultados e Discussão

Através das observações clínicas feitas, no 
Ambulatório de Grandes Animais do Hospital 
Veterinário (Hovet) do DMV-UFRPE e exames 
laboratoriais, no período de Novembro de 2008 à Julho 
de 2009, pôde-se constatar que o Haemonchus 
contortus, é o nematóide que mais infesta os rebanhos 
de caprinos e ovinos na região metropolitana do Recife
Foram examinados 17 caprinos e 15 ovinos. Os ovinos 
examinados (tabela 1), que apresentaram resultados do 
teste Famacha de leitura 1 e 2 (Bom), apresentaram 
resultados da méida de OPG entre negativo e 300 OPG. 

O teste Famacha de leitura 3 (duvidosos) foi 
observado em 10 ovinos, que apresentaram a média de 
OPG, entre 100 e 20.518 OPG. O teste Famacha de 
leitura 4 (ruim) foi observado em 01 animal que 
apresentou resultado de OPG negativo. Dos caprinos 
examinados (tabela 2), durante o período estudado, 
apenas 01, apresentou o teste Famacha de leitura 1 
(Bom), com resultado de 700 OPG. O teste Famacha de 
leitura 3 (duvidoso) foi observado em 10 caprinos que 
apresentaram média de OPG, entre 133,33 e 4.500. O 
teste Famacha de leitura 4 (ruim) foi observado em 06 
caprinos que  apresentaram média de OPG entre 500 e 
3.800. Os resultados do hematócrito e índices 
pluviométricos encontram-se nas tabelas 1 e 2.  As 
leituras do teste Famacha -Bom e Duvidoso - foram 
coerentes com os resultados dos exames 
parasitológicos de fezes e hematócritos [4]. 

Porém, observou–se que dos 07 animais (Tabela 1 e 
2) que apresentaram leitura 4 (Ruim) do teste Famacha, 
em apenas 01 constatou-se valor de OPG coerente com 
o teste. Tal fato pode ser explicado por serem animais 
examinados individualmente, e pelo fato de seus 
proprietários os conduzirem ao hospital por causas 
diversas que muitas vezes levam o animal à anemias 

por diversas origens, principalmente a alimentar. Quando 
os resultados do Famacha foram relacionados com os 
resultados do hematócrito , observou-se  que o grau de 
coloração das mucosas foi mais nítido, a medida que o Ht 
tendia à normalidade. 

Futuras pesquisas poderão associar a relação existente, 
(indiferentemente da causa da anemia) a outros métodos
complementares de exame clínico, e o teste Famacha ser 
utilizado como técnica auxiliar, de tratamentos e/ou 
diagnósticos,  principalmente em locais onde o Médico 
Veterinário não disponha de exames laboratoriais com 
facilidade. Apesar do pequeno número de ovinos e 
caprinos utilizados na pesquisa, 15 e 17, respectivamente, 
(Tabela 1 e 2) observou-se uma tendência de aumento na 
contagem de OPG durante os meses de maior IP, quando 
comparados com os demais meses do período estudado.

As leituras 1, 2 e 3, (Bom e Duvidoso) encontradas nos 
caprinos e ovinos submetidos ao teste Famacha, são 
coerentes aos exames complementares realizados para 
demonstrar a eficácia do teste no diagnóstico das 
hemoncoses nessas espécies. A leitura 4 (Ruim) encontrada 
em ambas espécies, não explica na maioria dos animais, os 
resultados de  hematócrito e OPG. Futuras pesquisas 
direcionadas à correlação do teste Famacha com outras 
enfermidades, poderão auxiliar diagnósticos a campo.
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Tabela 1. Média da contagem de ovos por grama de fezes (OPG), média do Teste Famacha constatados em ovinos atendidos no 
Hovet/UFRPE e Índices Pluviométricos (IP) constatados na região metropolitana de Recife-PE, 2008/2009.

Tabela 2 Média da contagem de ovos por grama de fezes (OPG), média do Teste Famacha constatados em caprinos atendidos no 
Hovet/UFRPE e Índices Pluviométricos (IP) constatados na região metropolitana de Recife-PE, 2008/2009.

ANO 
2008/2009

NOV DEZ       JAN       FEV      MAR ABR JUN

IP (mm3) 14 18,8 2,7 13,4 4,6 11,4 10,9

OPG
MÉDIA

300
2051

6 Negativo Negatico 300 100 150

Famacha  
(Média)

3 3 4 1 3 3 2

Nº de 
Animais

1 6 1 1 3 1 2

ANO 
2008/2009

DEZ    JAN      MAR ABR MAI JUN JUL

IP (mm3) 14 18,8 13,4 4,6 13,1 10,9 36,8

OPG
MÉDIA

4500 1300 700 133,33 800 500 3800

Famacha  
(Média)

3 3 1 3 4 4 4

Nº de Animais

5 2 1 3 2 3 1


