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Introdução

No Brasil, tradicionalmente a exploração da 
espécie caprina era constituída de sistema de criação 
extensivo, voltado essencialmente à produção de carne 
e pele. Embora nas duas últimas décadas, a exploração 
caprina tenha se tornado mais direcionada à produção 
comercial de leite e derivados, no sertão de 
Pernambuco ainda encontram-se extensas áreas onde o 
manejo completamente extensivo predomina [1]. A 
eficiência do desempenho dos rebanhos é resultante do 
equilíbrio entre as condições ambientais e o organismo 
animal, e a disfunção deste sistema pode provocar 
alterações significativas na eficácia da produção [2]. 
Várias pesquisas indicam que a infestação por 
helmintos gastrintestinais, além de ser um dos graves 
problemas à caprinocultura, é fortemente influenciada 
por aspectos climáticos e pelas condições nutricionais e 
genéticas dos rebanhos [3,4]. 

O método Famacha, é um método que auxilia os 
criadores tanto a utilizar com mais economia os anti-
helmínticos como a selecionar os animais mais 
resistentes às verminoses. Comparando a coloração da 
mucosa ocular, com uma tabela onde as cores variam 
de rosa intenso ao branco com numeração pra cada cor, 
o criador pode identificar animais resistentes, 
resilientes e sensíveis às infecções parasitárias. 

O presente trabalho teve como objetivo, avaliar a 
técnica Famacha em caprinos e sua relação 
interdisciplinar com o meio ambiente, considerando o 
manejo totalmente extensivo praticado na região de 
Moxotó, município de Ibimirim, sertão de Pernambuco.  

Materiais e Métodos
Foram coletadas amostras de fezes de caprinos 

de ambos os sexos, de diferentes faixas-etárias e raças. 
Os animais eram submetidos ao mesmo manejo 

sanitário, reprodutivo e nutricional. As amostras de fezes 
foram coletadas mensalmente, na proporção de 10% do 
rebanho e acondicionadas em sacos plásticos, em caixas de 
isopor com gelo e remetidas ao Laboratório de Doenças
Parasitárias do DMV/UFRPE. Onde, após processadas as 
amostras, foram realizados os exames de OPG e 
coproculturas [5]. Foram registradas informações referentes 
à aplicação de anti–helmínticos e o modo como os 
criadores medicavam seus animais. No manejo nutricional 
dos rebanhos estudados não havia complementação 
protéica ou mineralização na dieta.   Os animais pastavam 
em extensas áreas comuns a vários rebanhos de diferentes 
proprietários, onde se alimentavam exclusivamente da 
caatinga. Foram registrados os índices pluviométricos (IP) 
da região, obtidos no ITEP- Instituto de Tecnologia do 
Estado de Pernambuco.

.Todos os animais foram submetidos ao teste 
Famacha, que avaliou a coloração da mucosa ocular, de 
acordo com técnica que preconiza como resultado da 
leitura:1 e 2 - BOM - Não vermifugar; leitura 3 -  
DUVIDOSO – Pode ou não vermifugar; leitura 4 e 5-
RUIM – Precisa vermifugar. 

Resultados e Discussão

  Na região estudada, os meses de seca começam 
em junho e vão até dezembro quando já podem ocorrer as 
primeiras chuvas ou não (Tabela 1). Na região, os criadores 
não levam em consideração os períodos de chuva, e sim o 
aspecto geral do animal, ao decidirem tratar seus animais 
com anti-helmínticos. Assim, apesar da coloração da 
mucosa não ser avaliada, o critério utilizado pelos criadores 
para selecionar os animais a serem medicados, está voltado 
ao aspecto do animal como um todo. E dessa forma são 
medicados apenas os animais que em prévia avaliação, 
apresentam baixo peso corporal, pêlo com aspecto eriçado 
e opaco, ou ainda infecções visíveis. Assim, como no 
método FAMACHA, só os animais mais debilitados são 
medicados. A média dos rebanhos não ultrapassou 500 



OPG, e o H. contortus esteve presente em todas as 
coproculturas realizadas durante o período (tabela 1). 
Embora a correlação entre os resultados do OPG e o 
IP, ter sido baixa (r=0,41), notou–se que a maior 
percentagem de animais apresentando uma leitura de 
Famacha RUIM (42%) foi no maior IP observado no 
período (21 mm3). As condições climáticas e o 
desconhecimento do método Famacha ao serem 
negligenciados, podem desencadear um maior número 
de vermifugações durante o ano, o que por sua vez 
facilitará o aparecimento da resistência anti-helmíntica 
nos rebanhos [1]. Apesar de o período estudado 
apresentar uma irregularidade nas chuvas, quando se 
observa o menor e o maior IP (Tabela 1) nota–se a 
tendência de menor e maior média de OPG, 
respectivamente, o que ocorre nos meses de novembro 
(final da época seca) e dezembro (início da época 
chuvosa). Mesmo assim, a maior média observada dos 
exames de OPG coincidiu com a média abaixo de 4 na 
leitura do teste Famacha.  Demonstrando claramente 
que os rebanhos estudados, e submetidos ao mesmo 
manejo nutricional e sanitário, apresentaram baixa 
carga parasitária durante todo ano. 

Conclusão
Durante a pesquisa de campo, observou-se a 

prática entre os criadores de “selecionar” alguns 
animais para serem medicados com anti-helmínticos. 
Os resultados obtidos demonstram rebanhos com baixa 
infestação de parasitas gastrintestinais. Futuras 
pesquisas poderão esclarecer se a prática de 
“selecionar” apenas os animais “mais feios e fracos” 
para serem medicados, poderia estar atuando como um 
teste “Famacha Empírico”. 
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Tabela 1. Resultado da coprocultura, da média da contagem de ovos por grama de fezes( OPG), teste Famacha e índices 

pluviométricos ( IP) constatados na região de Moxotó, município de Ibimirim, PE -2008/2009.

                                              

ANO 
2008/2009

AGO SET OUT NOV DEZ       JAN       FEV      MAR ABR MAI JUN JUL

IP (mm3)
17,9 4,7 0,8 0 21,0 17,0 5,0 1,5 16,1 6,7 1,1 13

OPG
MÉDIA

357,1 200 5 5 491,6 197,0 208,9 433,3 487,5 420,1 278,9 115

Coprocultura
  
(Haemonchus 
contortus )                                                 

% 100 100 - - 100 100        100        100 100 100 100 100

Famacha  
(Média)

2,8 2,4 2,9 2,5 3,7 2,5       2,8 2,7 2,9 3,3 3,4 2,7

Nº de 
Animais

15 20 20 20 21 20 67 30 56 68 76 13


